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Tlf.: 37 93 75 00
post@setesdal.no

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.
Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling.
Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd
på tlf. 37 93 75 00.

Valle, 16.10.2014

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre  
onsdag 22.10.2014 kl. 09:00 på Revsnes hotell   

Agenda:

09:00 Møtestart
Styresaker
Drøftingssak – Utviklingsplan Setesdal 2020 – handlingsprogram 2014

10:00 Orientering om LMT og KØH – Jens Arild Johannessen, Frode Verpe og Ellen
Benestad

11:30 Lunsj

12:00 Styremøtet held fram

14:00 Styremøte slutt - Eigarmøte i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Tarald Myrum Signe Sollien Haugå
Styreleiar Setesdal Regionråd
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Saksnummer Innhald

PS 119/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 120/14 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 17.09.14

PS 121/14 Styreleiar orienterar

PS 122/14 Dagleg leiar orienterar

PS 123/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 124/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 125/14 Referatsaker

RS 58/14 Referat frå møte politisk samordningsgruppe 23.09.14

RS 59/14 Kommunenes arbeid med likestilling - resultat frå kartlegging

RS 60/14 Felles bodskap frå Agder i arbeidet med framtidig fengsel

PS 126/14 Delegerte saker

DS 21/14 Melding om vedtak: Løyving tidlegfase/forstudiearbeid.

PS 127/14 Drøfting/orienteringssaker

DR 4/14 Drøfting - handlingsplan - priorteringar for 2015 - Utviklingsplan 
Setesdal 2020

PS 128/14 Orientering ymse repr / utval

PS 129/14 Revidert budsjett 2014 - Setesdal regionråd

PS 130/14 Høyringsuttale  til Utviklingsplan 2030 - Sørlandet sykehus HF frå 
Setesdal regionråd

PS 131/14 Spegelmelding - moglegheitsstudie - Kommunereforma og Setesdal

PS 132/14 Emisjon Evjeklinikken ifm. Aksje- og eigedomskjøp, Ikkje offentleg

PS 133/14 Ocean Design – etablerarstønad, Ikkje offentleg
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PS�125/14�Referatsaker



Referat til godkjenning      

  

Politisk samordningsgruppe  

Dato/tid:   23.09.14  kl. 09.30 – ca. 14.00 
Møtested:   UiA Campus Grimstad, Uglandsstuen  
Møteleder:    Bjørgulv Sverdrup Lund 
Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar Halvorsen, Jan 

Dukene, Helge Sandaaker, Tellef Inge, Mørland, Aase Severinsen, Jonny 
Liland, Hans Antonsen, Bjørn Robstad, Ola Olsbu, Steinar Eilertsen, Tor 
Sommerseth, Harald Danielsen. 

  

Saksnr.  TEMA Ansvar 

22/14 
 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 12.06.14  
 
Vedtak   
Referat godkjennes u.a. 
 

 

 
23/14 
 
 

 
Hvordan bidrar UiA til å næringslivets behov for morgendagens 
kompetanse?  
 
Dekan ved Fakultet for teknologi og realfag, Franch Reichert presenterer 
status, muligheter og utfordringer vedrørende samarbeidet med næringslivet 
på følgende områder:   

 Utdanning (søkermasse, kvinner og teknologi) 
 Forskning og innovasjon 
 Samarbeid med næringslivet 
 Sørlandslab 

 
PSG drøfter: 
Hvordan bidra til å videreutvikle et fremtidsrettet Universitet som bidrar til 
bærekraft og vekst for regionen? 
 
Vedtak 
PSG tok presentasjonen til orientering. 

Bjørgulv 
S. Lund 

24/14 
 
 

 
Gjennomføring av Agdermodellen for likestilling 
 
Prosjektleder Helle Mellingen presenterer resultatene fra den nylig utførte 
kartleggingen av kommunenes likestillingsarbeid.   
 
Vedtak 
PSG tar presentasjonen til orientering og slutter opp om forslag til videre 
arbeid.  

 

25/14 
 
 

Regional transportplan Agder 2015- 2027 
 
Prosjektleder Ola Olsbu orienterer om status   
 
Vedtak: 
PSG tar saken til orientering. Saken følges opp i neste møte. 
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26/14 
Vedlegg 1 
 

 

 Oppfølging sak 33/13 Grønt batteri 
Innledning v/ Terje Damman:  

Presentasjon av rapporten: Kraftutveksling med Europa v/ Trond Kristiansen 

Vedtak: 

1. PSG anbefaler regionråd og fylkeskommuner om politisk å støtte de tre 

hovedanbefalingene og de seks generelle anbefalingene fremstilt i Innspillet: 
Kraftutveksling med Europa  
 
Hovedanbefalinger: 

1. Norge må aktivt selge og posisjonere norske ressurser i forhold til EU 

2. Norske fornybare ressurser må i større grad brukes i Norge 

3. Eksisterende, regulerbare ressurser må vidreutvikles først 

 
Generelle anbefalinger: 

1. Samfunnsøkonomisk lønnsomme utenlands-kabler må bygges ut 

2. Det må tilrettelegges for nye handelsløsninger over kablene 

3. Norge bør vektlegge balanse mellomproduksjon, forbruk og kraftutveksling 

4. Norge må jobbe for en offensiv klimapolitikk der forurenser betaler 

5. Norges energi- og klimamål bør tallfestes, og det bør etableres milepæler og 

kontrollstasjoner 

6.Vertskommuner må få ta del i verdiskapingen og utbyggingen av lokale 

resurser 
 

2. Det henvises for øvrig til saksutredningen når det gjelder vurdering av 

hovedanbefalingene. 

 

27/14 
 

Regionale utviklingsprosjekt Agder 2015 (RUP Agder) 
 
Presentasjon av utkast til RUP Agder 2015 v/Ola Olsbu 
 
Vedtak: 
PSG tok presentasjonen til orientering. 

 

28/14 
 
 

Strategisk notat Kultur, forslag til konkrete tiltak  
 
Leder av faggruppe kultur, Per Norstrøm, presenterer forslag til regionale 
samarbeidstiltak. 
 
Vedtak: 
1. PSG tok orienteringen til etterretning. 
2. PSG ber rådmannsgruppa og kulturgruppa arbeide videre med sikte på å 
komme tilbake med prioriteringer av tiltakene i notatet.  

 

29/14 
 
 

Tilbakeblikk Arendalsuka 2014 v/ Einar Halvorsen 
 
PSG drøfter hvordan regionen kan bruke denne arenaen i enda større grad til å 
påvirke nasjonal politikk.  
 
Vedtak: 
PSG tok orienteringen til etterretning. 
 

 

29/14 
 
 

Eventuelt 
 
Framtidig fengsel struktur og etablering av nytt fengsel i landsdelen 

Bjørgulv 
S. Lund 
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Orientering ved Bjørn Ropstad - se vedlegg. 

Mål å få nytt fengsel til Sørlandet. 

 
Vedtak: 

Terje Damman utarbeider en anbefaling basert på innsendt forslag fra Setesdal 

regionråd som sendes ut til regionrådene for behandling. 

 

Sykehusstruktur for Sørlandet 

Bjørgulv Sverdrup Lund orienterte om saken med utgangspunkt i pågående 

høringsrunde som har frist 15.11.2014. Kan være strategisk lurt å koordinere 

innspillene til planen for ny sykehusstruktur.  
 
Vedtak: 

Høringsprosessen ble drøftet i møtet. 

 
Plassering og saker neste møte 20.11 

 Møtet legges til UiA campus Grimstad 
o Politisk verksted utdanning  
o Internasjonal strategi 
o Oppfølging saker 
o Annet 
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Kommunenes arbeid med 

likestilling

Resultater fra kartlegging
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Hvorforkartlegging?

• Kommei dialogmedkommunene
• HvordanfølgesPSGsvedtakoghenvendelse

opp?
• Fåoversiktoverdegodeprosjektenei

regionen
• Hvaer viktigstfor kommunene?
• Hvordankanvi bidra?
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Hva spurte vi om?
1) Har kommunen etablert eget likestillingsutvalg, eller er det satt i gang et 

arbeid for å etablere et slikt utvalg?

2) Har kommunen en egen handlingsplan for likestilling, eller arbeides det 
med å lage en slik plan?

3) Har kommunen deltatt i særlige prosjekter eller gjennomført tiltak på eget 
initiativ innenfor noen av disse områdene:

a) Likeverdige offentlige tjenester

b) Arbeidsgiverrollen

c) Samfunnsutviklerrollen

4) Har kommunen vært i kontakt med etablerte fagmiljøer for å få faglig 
støtte til slike tiltak?

5) Hvordan kan det regionale nivået best støtte opp om kommunenes arbeid 
for å fremme likestilling?

S
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Omsvareneoganalysen

• Hele22av30kommunerleverteinn svar
innenfristen

• 73%er veldigbra,menvi måi kontaktmed
alle!

• Ulikpresisjonsgradi svarene
• Detteer en kartlegging,ikkeet

forskningsarbeid!(Ikkevitenskapeligarbeid)
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Hvordanbistå?

• 73%sierat de harvært i kontaktmed
fagmiljøerpåulikemåter.

• Kursogfagkompetanseetterspørresavde
fleste.

• Rådgivning/annenhjelp i planarbeid
etterspørres.

• Det regionalenivåetbør ta en koordinerende
rolle.
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Sammendrag

• Likestillingdefineresbredt
• Mangekommunerjobbermedegne

likestillingsplaner–ønskerbistand
• Stort fokuspåuønsketdeltid ogheltidskultur
• Breddei prosjekterogtiltak –mye å byggepå
• Likestillingsutvalg–mandat ogform?
• Etterlyserkurs,rådgivningogkoordinering
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Hvagjørvi?

• Setesdal:pilotprosjekt
• LUK-prosjekt:lokalutviklingi kommunene
• Samarbeidmednasjonaltkompetansemiljø,

samtfølgeforskning.
• Byggevarigekompetansenettverkmellom

kommuneneeller videreutvikleeksisterende
nettverk.

• Hvilkenrolle tar regionrådene?
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Prioriteringer

• ByggeheltidskulturpåAgder
Kanvi på sikt få et størreAgderprosjekt?
• Styrkekompetanseni kommunenepå

planleggingfor likestiltelokalsamfunn
• Systematiskerfaringsdeling– likeverdige

offentligetjenester
• Biståde kommunaleogregionale

likestillingsutvalgene- mandat,oppgaver.
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Styret i Setesdal regionråd oppmodar regionane til å samle seg bak eit tverrpolitisk opprop for og frå 

landsdelen for å få fengsel hit, jf. PS 98/14.  Regionrådet ber PSG om å målbere eit felles bodskap frå 

Agder det nasjonale ordskiftet og arbeidet med framtidig fengselsstruktur og etablering av nytt 

fengsel hit. 

Forslag til ordlyd/opprop:

«Regionane i Agder- gjennom Østre Agder samarbeidet, Knutepunkt Sørlandet, Lindesnes regionen, 

Lister regionen og Setesdal regionråd  står samla bak ønskje om å få framtidig fengselsetablering til 

landsdelen. 

Behovet for auka soningskapasitet er tvillaust til stades. Regionane ser det som overordna at 

fengselsetableringa blir realitet.  Kriteria for løysing/ modellval og andre premissar vil  vere førande 

for kva som vil bli den optimale lokaliseringa. Regionane er samde om å slutte opp om det beste 

alternativet og løysinga – der den måtte syne seg å bli.» 
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Delegasjonssaknr.: 22/14

Melding om vedtak: Løyving tidlegfase/forstudie.

Syner til søknadsprosess samt tilbakemelding i mail 10.09.2014 frå Signe Sollien Haugå. Viser også til 
samordning mellom Bygland Kommune og Innovasjon Norge.

Administrativt vedtak:

I medhald av delegert fullmakt løyver Setesdal regionråd ved dagleg leiar, 50.000,- til 
tidlegfase/forstudie. 

Løyvinga forutset deltaking i vidare prosess med Innovasjon Norge.

Løyvinga forutset i tillegg at alle godkjenningar ifm. Etablering og drift av verksemda er på plass.
Løyvinga vert elles gitt på vanlege vilkår.

Løyvinga vert gitt frå Setesdal regionråd som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunane i Setesdal via Regionrådet.

Med helsing
Setesdal Regionråd

Signe Sollien Haugå
Dagleg leiar Hans-Olav Omnes
Sign. næringskoordinator

Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v.

Kopi: Bygland Kommune og Innovasjon Norge Agder

Merete Austad

4748 RYSSTAD

2014/10-15 Hans Olav 
Omnes

223 12.09.2014
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V.

Klageadgang:
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga.

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar:
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor.

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379.
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen.

Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt.

Utbetaling:
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år.

Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt.

I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig!

Svar på tilbod om løyving - frist:
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post
eller pr papir.
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PS�127/14�Drøfting/orienteringssaker



Saksmappenr: 2013/2-3
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

4/14 Setesdal Regionråd - Styre 22.10.2014

Utviklingsplan Setesdal 2020 –prioriteringar for 2015

Tilråding:
Styret ber dagleg leiar utarbeide framlegg til handlingsprogram og utkast til budsjett med 
utgangspunkt i drøftinga i 22.okt 2014.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Dagleg leiar ser trong for å få ei drøfting med styret med utgangspunkt i vedtekne strategidokument 
og kva be styret bistå i utval av tiltak og prioriteringar som opptakt til budsjettarbeidet.

2. Saksopplysningar
Vedtekne plandokument følgjer saka.
Dagleg leiar vil orientere kort for kvart tema som innleiing til drøfting i møtet.

3. Vurdering

Ingen

Valle, den  14.10.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 - fullstendig
2 Handlingsprogram 2011-2015 - Regional utviklingsplan for Setesdal 2020
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Regional 
utviklingsplan 
foR setesdal

2020
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2  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 Regional utviklingsplan for Setesdal 2020   3

Leik, glede, framtidstru - og genersasjonsperspektiv i det vi gjer!
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4  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 Regional utviklingsplan for Setesdal 2020   5

setesdal skal veRe ein 
attRaktiv Region å 
bu, gjeste og dRive  
næRingsveRkseMd i

kommunane i setesdal har regionrådet som sin fellesarena der dei kan utforme politikk og 
samhandling for å utvikle regionen. dette kjem i tillegg til det kvar av oss prøver å få til av 
utvikling i eigen kommune.

styret og mange andre  har teke på seg framtidsbrillene og sett 10 år fram. vi har sett ord på  
det vi trur er viktig for at det skal vere godt å bu, gjeste og drive verksemd i setesdal frametter.  
Ønska og ambisjonane våre er nedfelte i eit målbilete. dette er  grunnlaget for utforming av 
strategiar og tiltak.

planen er ikkje altomfemnande, men styret sitt framlegg til strategisk fundament for åra som  
kjem. Målet vårt har vore  å få på plass ein tydeleg plan som det er semje om og som kan vere  
eit underlag for utforming av eit handlingsprogram for verksemda til regionrådet dei neste åra.
for oss er det viktig at dokumentet er forankra og har tilslutnad frå  alle som verkar saman til  
felles beste for regionutvikling.  Resultata skal kome notida og komande generasjonar til gode!

Bjørn Ropstad
styreleiar 

fRå visjonaR til oRd og handling

Naturarven og arealressursane vil vere viktige for  
å sikre berekraftig og balansert utvikling framover.
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6  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020
Regional utviklingsplan for Setesdal 2020   7

Utgangspunktet vårt
setesdal er ein viktig region i agder med store areal- og naturressursar og ein sterk kulturell 
identitet. dei fire kommunane bykle, valle, bygland og evje og hornnes er samla sett ein 
funksjonell og økonomisk region med sterke samarbeidsrelasjonar. setesdal regionråd er  
ein strategisk arena for å handtere felles utfordringar og få fram vekstpotensialet i regionen. Re-
gionrådet ønskjer å vere ein sentral medspelar i utviklinga av landsdelen.

Forankring og innhald i planen
utviklingsplanen skal verte eit viktig styringsdokument for satsingane i regionrådet framover. ar-
beidet med utviklingsplanen er forankra i visjons- og strategidokumentet til regionrådet og  
i samarbeidsavtalen mellom dei fire deltakarkommunane. samarbeidet i setesdal er tufta på 
visjonen ”i setesdal er vi gjestfrie for nye tankar!” det overordna fokuset for utviklingsplanen  
er at ”setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i”. 
utviklingsplanen har fire hovudsatsingsområde: attraktivitet, infrastruktur, næringsutvikling  
og interkommunalt samarbeid. innanfor kvart av desse områda er det skildra eit målbilete for 
kvar vi ønskjer at setesdal skal vere i 2020. desse vert konkretiserte i strategiar og hovudtiltak  
for verksemda i regionrådet. utviklingsplanen søkjer å klårgjere rolla til setesdal regionråd og 
gå opp grensa mellom kommunane og andre samarbeidspartar i regionen.

Regionalt og langsiktig perspektiv
utviklingsplanen har eit regionalt perspektiv og fokuserer på gode, sams løysingar for heile  
setesdal. planen er eit felles styringsdokument som gjev rammer og prioriteringar for det regio-
nale samarbeidet. dokumentet skal vere førande for samhandling mellom kommunane  
og i høve partnarskapet med aust-agder fylkeskommune. han skal og vere rettesnor  
i relasjonen til andre samarbeidspartar. planen har eit 10-årsperspektiv og skal rullerast  
kvart fjerde år. basert på utviklingsplanen vil regionrådet utarbeide eit årleg handlingsprogram. 
arbeidet med utviklingsplanen har gått føre seg samstundes med at Regionplan agder har vore 
til høyring. ein har lagt vekt på å sjå desse i samanheng for å sikre at setesdal regionråd arbeider 
innanfor rammene av og stør opp under regionplanen. 

Planprosessen
styret i setesdal regionråd vedtok å starte planarbeidet i sak 59/09. styret har sjølv vore  
styringsgruppe, medan rådmennene, dagleg leiar i regionrådet, fylkesrådmannen og regional 
utviklingssjef frå fylkeskommunen har utgjort prosjektgruppa. det har vore gjennomført ein  
brei prosess der det har kome innspel frå mange ulike deltakarar som alle har ei sentral rolle  
i utviklinga av setesdal. det har i alt vore gjennomført 10 arbeidsseminar med folk frå politisk 
og administrativt nivå i kommunane, aust-agder fylkeskommune, fylkesmannen i aust-agder, 
nav, innovasjon norge, statens vegvesen og representantar frå næringslivet i setesdal. 
som ein del av prosessen har agderforskning gjennomført ein regionanalyse som tek føre  
seg kjenneteikn ved folk og næringsliv i setesdal. dette har gjeve verdifulle idear i planarbeidet. 
kommunestyra har vorte orienterte undervegs. ein har gjennomført brei høyring av planutkas-
tet. endeleg planutkast er revidert etter høyringa. plandokumentet skal formaliserast gjennom 
vedtak i representantskapet i regionrådet, i kommunestyra og i fylkestinget.

1.
innleiing

Sverre Lund (100 år!) er fødd 1.des 1910. Sverre har vore 
handelsmann og samfunnsbyggjar i  Valle i meir enn ein 
mannsalder.  Han har hatt eit eineståande engasjement og 
lagt mykje tid i frivillig arbeid lokalt , organisasjonsarbeid 
regionalt, og ikkje minst med trening for helsa si skuld. 
Sverre har motteke  Kongens fortenestemedalje i sølv   
for sin breie  samfunnsinnsats
 
Tusen takk for at du fortsatt har samfunnsengasjementet 
og for innspel til arbeidet vårt, Sverre!
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Eit dynamisk og lønsamt næringsliv
i 2020 er eit aktivt og lønsamt næringsliv den største utviklingskrafta i regionen. det lokale næ-
ringslivet står sjølv for det meste av verdiskapinga i setesdal. Mange nyetableringar og  
fleire gode utviklingsprosjekt i eksisterande verksemder har hjelpt til med å lage vekst og  
nyskaping både innanfor tradisjonelle og nye næringar. næringslivet greier å utnytte lokale fø-
remonar og har teke i bruk stadbundne ressursar og eigenart i verdiskapinga. gjennom eit tett 
og godt samarbeid mellom private og offentlege aktørar har dalen greidd å vidareutvikle  
eit godt handels-, rekreasjons- og servicetilbod. næringslivet i setesdal har ei sterk lokal 
forankring kombinert med gode nettverk utanfor regionen. 

Strategiar:
• kunnskapsbasert vekst og nyskaping
• auka lønsemd og lokal verdiskaping
• utnytte lokale føremonar
• koordinert og profesjonelt næringsapparat

Gode kommunale tenester
i 2020 opplev innbyggjarane føreseielege og tilgjengelege kommunale tenester med høg kvali-
tet. eit samordna tenestetilbod og ein moderne tenesteproduksjon har gjeve auka  
effektivitet, betre utnytting av kompetanse og gjort tenestene meir robuste. kommunane 
er etterspurde arbeidsgjevarar som greier å rekruttere og halde på kompetent arbeidskraft.  
det finst gode, felles fagmiljø som er langt framme i utviklinga, med høg grad av tverrfagleg 
samarbeid både innanfor regionen og utetter. fagmiljøa finst ulike stader i dalen, det er semje 
om fordelinga av funksjonane og dette er godt forankra i kommunane. kommunane er samla  
i utviklinga av regionen.

Strategiar:
• samordna tenesteproduksjon
• brukarorientering
• aktiv bruk av ikt
• lærelyst og kompetanse
• trygt, kompetent og nært helsetilbod
• attraktiv arbeidsgjevar

Setesdal – ein attraktiv region
i 2020 er setesdal ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i. det er ei  
positiv folketalsutvikling med auka tilflytting og fleire barnefamiliar. setesdal er ein livskraftig 
region prega av vekst og optimisme. Regionen har ein klår, sams identitet og eit sterkt, positivt 
omdøme basert på entreprenørskap, tradisjon og grøne verdiar. vi verdset initiativ og tiltaks-
lyst. setesdal blir opplevd som ein stad der det er godt å skape. Regionen er ein av dei største 
leverandørane i landet av rein energi som kan fornyast. dalen er synleg og er eit aktivum  
i utviklinga av eigen landsdel. ein attraktiv arbeidsmarknad dreg til seg folk med relevant  
kompetanse.

Strategiar:
• folketalsauke og rekruttering
• identitets- og omdømebygging
• Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk
• bulyst 
• synleg i samfunnsdebatten

Moderne infrastruktur
i 2020 er ein moderne infrastruktur ein del av merkevara setesdal. Regionen har greidd å få  
ut meirverdet av god infrastruktur i høve til busetnad, tenester og næringsliv. auka tilgjenge 
og mobilitet har styrkt regionen som ein sams bu-, arbeids- og servicemarknad. setesdal er 
meir tiltrekkjande som reisemål, og regionen er knytt nærare til kysten og kontinentet. heile 
dalen er teken i bruk og det har vorte balanse mellom stadutvikling i bygdesentra, utvikling  
av hovden som eit nasjonalt turistsenter og evje som eit innbydande regionsenter. ei målretta 
satsing har gjeve tilgang på breiband og god mobildekning for alle. Regionen ligg langt framme 
i arbeidet med å take i bruk teknologi for å få næringslivet til å vekse og skaffe auka livskvalitet 
for dei som bur der. 

Strategiar:
• Rv9 vert gjort ferdig som attraktiv stamveg og reiserute
• distriktsvenleg kollektivtilbod
• best på å take i bruk teknologi og digital infrastruktur
• berekraftig arealforvaltning i eit regionalt perspektiv
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2. 
Målbilete foR 
setesdal 2020
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den skodd som låg fram for augo mi 
hev forandra seg til ei sol i li.
kvifyre syte kvifyre lengte 
kvifyr på framtidi alstødt tenkje. 
kvifyre syte for tid som rann 
og kvifyr ynskj okko lenge fram.
kjelde: agder folkemusikkarkiv, stevbasen

Foto: privat
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strategiar
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saMandRag

setesdal  
skal vere ein  
attraktiv 
region å bu,  
gjeste og drive 
nærings-
verksemd i.

Mål

ein 
attraktiv 
region

Moderne  
infra-
struktur

eit 
dynamisk  
og lønsamt 
næringsliv

gode 
kommunale  
tenester 

nedanfor er eit strategisk kart for setesdal regionråd som  
oppsummerar mål, strategiar og tiltak for planperioden 2011-2021:

prioriterte tiltak

folketalsvekst og rekruttering Rekrutteringsplan. tilflyttingsprosjekt.

identitets- og omdømebygging definere profil. Merkevarebygging.

Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk attraktivitetsundersøking.

bulyst  gjere naturen tilgjengeleg. sosiale møteplassar. tilknyting til regionale kultur-  
 og fritidsinstitusjonar. evje som attraktivt regionsenter.

synleg i samfunnsdebatten setje regionale saker på dagsordenen. byggje alliansar.

Rv9 vert gjord ferdig som attraktiv 
stamveg og reiserute ny setesdalspakke. opplevingar Rv9. knutepunkt godstrafikk haukeli.

distriktsvenlege kollektivtilbod utviklingsprosjekt kollektivtrafikk.

best på å take i bruk teknologi og digital 
infrastruktur ikt-strategi. støtte ikt-bedrifter og teknologibasert nyskaping.

berekraftig arealforvaltning i eit regionalt 
perspektiv lokalt handlingsrom. distriktsomsyn i planlovgjeving. sterkt fagmiljø.

kunnskapsbasert vekst og nyskaping leggje til rette for kunnskapsbygging og fou-prosjekt. sikre kompetent og attraktiv  
 arbeidskraft. Regionale nettverk og møteplassar. fou-prosjekt immobile ressursar, innovasjon  
 og verdiskaping i landbruk og reiseliv.

auka lønsemd og lokal verdiskaping auka tilgang på kapital. styrkje kompetansen i bedriftene.

utnytte lokale føremonar helse- og aktivitetsturisme. Reiseliv. bioenergi. nyskaping i landbruket.

koordinert og profesjonelt næringsapparat avklåring av roller og forventningar. få fram korleis næringslivet kan bruke næringsapparatet  
 og  offentlege satsingar.

samordna tenesteproduksjon samarbeidsmodellar. tenestestrategi. arbeids- og samhandlingsformer.

brukarorientering kommunisere realistiske forventningar.

aktiv bruk av ikt formelt ikt-samarbeid. kompetanse på strategisk utnytting av ikt

lærelyst og kompetanse heilskapleg læringsløp. vidaregåande skule. etter- og vidareutdanning. fleire utdannings 
 institusjonar. Regionale kompetansestrategiar og tiltak.

trygt, kompetent og nært helsetilbod helsereforma. felles tildelingskriterium. utdanning og rekruttering. 

attraktiv arbeidsgjevar sams arbeidsgjevarpolitikk. Regionale fagmiljø.
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3.
vegen til Målet – 
stRategiaR og tiltak

Foto: Anders Martinsen Fotografer
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eit regionalt samarbeid om å utvikle tiltrekningskrafta i setesdal er stra-
tegisk viktig for å sikre ei positiv folketalsutvikling og eit aktivt nærings-
liv i regionen. fleire menneske vil gjere regionen meir slitesterk, sikre 
relevant arbeidskraft og hjelpe til med å oppretthalde tenestetilbod og 
infrastruktur. gode bo-/nærmiljø, interessante arbeidsplassar, gode kom-
munale tenester og ein moderne infrastruktur vil verke tiltrekkjande og 
er viktige kjelder til vekst. i tillegg krev det målretta arbeid med å defi-
nere, synleggjere og take i bruk det regionen er god på.

attRaktivitet
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Hovudtiltak
1. definere ein sams idé om kva setesdal skal vere (merkevare/profil), basert på det  
 positive med  regionen og det setesdølane identifiserer seg med. 
 Prioritert

2. gjere synleg og formidle ”merkevara setesdal” mellom anna gjennom dei gode histori-
ene. 
 Prioritert

3. identifisere eldsjelene og rollemodellane i regionen og bruke dei på ein god måte  
 i å byggje omdømet.
   
4. stø opp om tiltak for å utvikle heimstadkjensle hjå innbyggjarar, hyttefolk og næringsliv.
   
5. styrkje haldningar med vekt på det ein kan vere stolt av i setesdal, mangfald og toleranse. 
  

Ref. Regionplan agder 2020: 2.2 samhandling og deltakelse.

Hovudtiltak
1. finne ut kva innbyggjarar og hyttefolk likar med regionen. bruke dette aktivt i stad- og  
 næringsutvikling og i utvikling av teneste- og servicetilbod. 
 Prioritert 

2. byggje opp møteplassar og kanalar der innbyggjarar og hyttefolk kan take del i å utvikle  
 lokalsamfunnet og regionen.   

3. gjennomføre framtidsverkstad for unge innbyggjarar.   

4. leggje til rette for godt samarbeid med friviljuge organisasjonar.   

desse strategiane og tiltaka skal prioriterast i arbeidet med  
å vidareutvikle setesdal som ein attraktiv region:

Hovudtiltak
1. setje mål for ønskt, realistisk folketalsvekst og definere kva for målgrupper og typar  
 arbeidskraft vi ønskjer å rekruttere til regionen. sikre omsynet til levekår og  
 alderssamansetjing.
 Tid: 2010 | Ansvar: Kommunane

2. lage ein plan med målretta rekrutteringstiltak for å tiltrekke oss dei målgruppa vi ønskjer,  
 basert på kunnskap om kva dei likar med regionen og kva som skal til for å rekruttere dei.  
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Kommunane/SR

3. samordne og gjennomføre prosjekt med fokus på tilflytting og tilbakeflytting – med særleg  
 fokus på demografi og folketalsutvikling og å sikre at valle og bygland får realisert   
 potensialet sitt som del av ein heilskapleg og samanhengande region.
 Prioritert | Ansvar: SR

4. vise fram attraktive arbeidsplassar og høve til arbeid for folk som kan tenkjast å flytte hit.
  Ansvar: Kommunane
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3.1 attRaktivitet

3.1.2 identitets- og omdømebygging

3.1.3 Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk

3.1.1 folketalsvekst og rekruttering

forKLariNg

Prioritert: tyder at tiltaket er tenkt  
gjennomført i første 4-års periode. 
tiltak som er del av handlingsplanen  
for 2011 er merka 2011.

ansvar: peiker på primæransvar  
for initiering/oppfølging av tiltaket.

SVg: setesdal vidaregåande skule
Uia: universitetet i agder
aafK: aust-agder fylkeskommune
Sr: setesdal regionråd
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Ref. Regionplan agder 2020:  
5.1 et regionalt kulturliv i takt,  
5.5 kunnskap, kompetanse og talent, 
5.4 en sterkere kulturell sektor.

Hovudtiltak
1. gjere naturen meir tilgjengeleg og leggje til rette for gode rekreasjonstilbod,  
 mellom anna gjennom å byggje ut og merkje turløyper og sykkelruter.
 Prioritert

2. byggje opp sosiale møteplassar og trygt nærmiljø der folk trivst. 
 Prioritert

3. knyte setesdal nærare til regionale kultur- og fritidsinstitusjonar og nettverk i agder. 
 Prioritert

4. vidareutvikle evje som eit sterkt regionsenter med eit godt handels- og servicetilbod.
 Prioritert 

5. vidareutvikle tilbodet av kultur- og fritidsaktivitetar – gjerne i samarbeid med friviljug   
 sektor. ungdom og barnefamiliar skal prioriterast.   

6. fokusere på kvardagslogistikk i stadutvikling og plassering av bustader og arbeidsplassar.
   
7. sikre høve til spreidd busetnad for dei som ønskjer landliv – særleg med tanke på å leggje  
 til rette attraktive stader å bu i valle og bygland.

Hovudtiltak
1. få regional og nasjonal merksemd på saker som er viktige for å utvikle dalen.
 Prioritert    

2. byggje alliansar med liknande regionar og andre strategiske samarbeidspartnarar 
 med felles interesser.
 Prioritert   

3. leggje til rette for ein aktiv politisk verkstad og eit modernisert nærmiljø-demokrati  
 som speglar av og er tilpassa kommune- og regionstrukturen.   
   

20  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020

3.1.4 bulyst 

3.1.5 synleg i samfunnsdebatten 

gjeRe synleg  
og foRMidle  
”MeRkevaRa setesdal” 
MelloM anna  
gjennoM dei  
gode histoRiene
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setesdal som ein felles arbeids-, bu- og serviceregion føreset  
gode kommunikasjons- og transportløysingar og ei heilskapleg are-
alforvaltning. lokal arealforvaltning er eit viktig fundament  
og verkemiddel i regionalutviklinga. ein god fysisk og digital  
infrastruktur bind setesdalskommunane saman med kvarandre  
og med resten av agder, og er ein viktig føresetnad for utvikling  
av næringsliv og turisme. 

infRastRuktuR
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desse strategiane og tiltaka skal prioriterast i arbeidet med  
å vidareutvikle ein moderne infrastruktur i setesdal:

Ref. Regionplan agder 2020: 
4.1 samarbeid om transportplanlegging, 
4.2 Riksvegløftet.

Hovudtiltak
1. utarbeide og vedtake ei ny setesdalspakke med avtala prioriteringar for ei samla  
 restutbygging evje – hovden, som sikrar tilstrekkeleg finansiering og utbygging innan 2018.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: SR, rv9 gruppa 
 
2. leggje til rette for opplevingar langs Rv9 som viser det særmerkte med setesdal og som   
 genererer verdiskaping og auka opphaldstid (kultur, natur, næring). 
 Prioritert

3. arbeide for etablering av eit knutepunkt for godstrafikk på haukeli,  
 Rv9 og e134. Med til dette høyrer at flaskehalsen hovden – haukeli 
  (e134-Rv9) vert prioritert i neste nasjonal transportplan.
 Prioritert

4. sikre at statens vegvesen har nok planreserve knytt til prioriterte prosjekt.  
 

5. arbeide for å få nasjonal turistvegstatus på vegen mellom brokke og suleskar.  
 

6. byggje strategiske alliansar langs reiseruta frå kontinentet via kristiansand til  
 fjordane i vest.
   
7. vidareutvikle sykkelrute 3 som gjennomgåande infrastruktur.

8. Medverke til at Rv 42  blir opprusta og prioritert i dei fylkesvise planane for riksvegar.  
 

3.2.1  Rv9 vert bygd ferdig som ein attraktiv stamveg og reiserute

3.2 infRastRuktuR

Kontinuerleg utbygging av infrastrukturar er 
ein føresetnad for regionutviklinga.
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Ref. Regionplan agder 2020: 
4.4 kollektivløftet.

Hovudtiltak
1. gjennomføre eit utviklingsprosjekt innan kollektivtrafikk i samarbeid med  
 fylkeskommunen for å klårleggje behov og etterspurnad i høve til transport internt 
 i regionen og ut av regionen (pendling, internt bu- og arbeidsmarknad, ungdom).
 Prioritert  

2. etablere skysstasjon på evje som kollektivknutepunkt.   

3. gjennomføre pilotprosjekt på miljøvenleg transport innan offentleg sektor.

Ref. Regionplan agder 2020: 
4.5 først på den digitale motorveien.

Hovudtiltak
1. arbeide fram og forankre ein sams strategi for vidare utbygging og bruk av ikt i regionen  
 som hjelper til med til å oppretthalde setesdal som ein føregangsregion.  
 Prioritert

2. leggje til rette for etablering av ikt-bedrifter og teknologibasert nyskaping i næringslivet  
 gjennom målretta bruk av verkemiddel og stønad til fou-prosjekt i små og mellomstore  
 verksemder. 
 Prioritert

3. leggje til rette for auka bruk av digitale kanalar og sosiale medium i kommunikasjonen mel 
 lom  innbyggjarar, hyttefolk, næringsliv og det offentlege.   

4. skaffe innbyggjarar og næringsliv tilgang til teknologisk utstyr og løysingar mellom anna  
 gjennom tilrettelagde møteplassar.   

5. satse målretta på ikt frå barnehagen og vidare opp gjennom heile utdanninga.  
 

6. auke kompetansen på ikt både hjå innbyggjarar, næringsliv og i det offentlege.  
 

7. få i gang utbygging av fleire mobilmaster for å sikre god dekning og vere førebudd på  
 ny teknologi.   

3.2.2 distriktsvenleg kollektivtilbod

3.2.3 best på å take i bruk teknologi og digital infrastruktur

Setesdal er det “grøne batteriet” i agder 
og forsyner heile Sørlandet med store 
verdiar i form av energi og kraftinntek-
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Hovudtiltak
1. sikre at kommunane har handlingsrom i arealforvaltning og kommuneplanlegging. 
TheSans B5 Plain

2. få sentrale styresmakter til å vise distriktsomsyn i planlovgjevinga, mellom anna med  
 å føre vidare spreidd busetnadsmønster og bustadbygging. 
 Prioritert

3. sikre eit sterkt fagmiljø innan arealplanlegging, naturbaserte næringar og  
 miljøkompetanse gjennom eit felles regionalt plankontor. 
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Rådmennene, SR

4. vere drivande kraft i å få fram dokumentasjon som sikrar kunnskapsbasert  
 arealplanlegging og gjere folk medvitne om balansert arealpolitikk.   

5. gjennomføre gode og effektive planleggingsprosessar der det vert lagt særleg vekt på  
 miljø, estetikk, oppleving, tryggleik og kostnadseffektivitet.   

6. utvikle eit sams verdigrunnlag i arealplanlegginga – folkehelse, tilgjenge, miljø, balanse  
 mellom vern og bruk.
   
7. tenkje regionalt i utnytting og disponering av areal, der kommunane har ulike posisjonar  
 og utfyller kvarandre alt etter dei føremonane kvar av dei har. peike ut fyrtårn for    
 differensiert arealplanlegging og -forvaltning i dei ulike kommunane – seinare samordna  
 kommuneplanprosessar.   

8. byggje ut tiltrekkjande og differensierte buområde i heile dalen, der ein held fast  
 på desentralisert busetnad kombinert med bustader nær sentrum i tettstader.
   
9. leggje til rette for ei arealdisponering som styrkjer evje som regionsenter, sommarturisme  
 rundt byglandsfjorden, kulturbasert næringsutvikling i valle og hovden som reisemål.  
 

Organisering
arbeidet med infrastruktur skal organiserast i samsvar med desse prinsippa:
• framtidsretta planlegging og framstøyt i rett tid.
• Målretta politisk påverknadsarbeid for å få med sentrale styresmakter og gjere folk  
 lokalt oppglødde for prioriteringane og planane i regionen.
• verdien av investeringar i infrastruktur skal dokumenterast og gjerast synleg.
• aktivt samarbeid og partnarskap med fylkeskommunen, statens vegvesen,  
 stamveiaksjonen og andre regionalt strategiske alliansar. samarbeidet skal byggjast  
 på at deltakarane har forståing og respekt for rollene til kvarandre.

3.2.4 berekraftig arealforvaltning i eit regionalt perspektivutvalde oppgåveR 
Med sæRleg kRav  
oM spisskoMpetanse 
kan lØysast  
i saMaRbeid MelloM  
koMMunane og Regi-
onRådet.  
koMMunane skal 
veRe aktivt Med  
i å gjennoMfØRe  
pRosjekt
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fleire attraktive arbeidsplassar i setesdal er heilt avgjerande  
for busetnaden. ei målretta og samordna næringsutvikling  
skal hjelpe til med å få fram fleire nyetableringar og auke  
nyskapinga, veksten og lønsemda i verksemdene.  
Regionrådet vil gjere sitt til dette gjennom regional  
samordning av ressursar og kompetanse i tiltaksapparatet, langsik-
tig arbeid med regionale satsingsområde, koordinert  
fordeling av ressursar i høve til regionale fellesløyvingar og  
løysingar samt gjennom kompetanseheving i næringslivet.

næRingsutvikling

reiseliv er den største  
næringsgreina i Setesdal.  

Her ligg og potesiale til  
attraksjonstuvikling,  

aktivitet og opplevingar. 

Foto: Troll Aktiv AS
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desse strategiane og tiltaka skal prioriterast i arbeidet med å vidareutvikle eit dynamisk  
og lønsamt næringsliv i setesdal:

Ref. Regionplan agder 2020:  
3.2 kunnskapsregionen,  
3.3 samarbeid for entreprenørskap,  
3.4 sterkere gjennom samspill.

Hovudtiltak
1. leggje til rette for samhandling mellom verksemder, utdanningsinstitusjonar, relevante   
 fagmiljø og offentlege instansar for å byggje kunnskap og stimulere til gode fou-prosjekt.
 Prioritert 

2. vidareutvikle eit aktivt samarbeid mellom næringslivet, nav, ulike utdanningsinstitusjonar  
 og andre med kompetanse for å mobilisere og utvikle dugande og etterspurd arbeidskraft.
  
3. hjelpe til med å byggje opp gode, regionale nettverk og møteplassar for næringslivet som  
 stimulerer til kunnskapsdeling og samarbeid, mellom anna gjennom å vidareutvikle  
 setesdalskonferansen og etablere ei sams nettside.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: 1. linje, SR

4. gjennomføre eit fou-prosjekt på immobile ressursar, innovasjon   
 og verdiskaping i landbruk og reiseliv.  
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Destinasjon Hovden, Kommunane, SR    
 
5. stimulere til kompetanseutvikling i bedriftene og påskjøne offensivt utviklingsarbeid.
   
6. hjelpe verksemder med å vurdere utviklingspotensialet sitt, få kontakt med relevante  
 kunnskapsmiljø og lage prosjektplanar som fører til støtte.   

7. finne høve til utvikling og verdiskaping som ligg mellom bransjar og sektorar.
   
8. sikre at gründerar og dei som startar verksemder får god nok støtte og oppfølging.
   
9. stimulere til at bedriftene aukar kontaktflate og nettverk utanfor regionen. 
   
10. hjelpe bedriftseigarane til å take eit større samfunnsansvar gjennom å medverke  
 i å byggje opp si eiga verksemd og i utvikling av lokalsamfunnet og regionen. 
  
11. støtte prosjektstillingar der ressurspersonar frå andre stader har tidsavgrensa arbeid  
 eller prosjektstilling i setesdal for å dele kunnskap og kome med nye impulsar. 

3.3.1 kunnskapsbasert vekst og nyskaping

3.3 næRingsutvikling

Hovudtiltak
1. Medverke til at næringslivet får lettare tilgang til risikoviljug kapital, mellom anna  
 gjennom å gjere synleg kva som er mogleg, skape føreseielege rammevilkår for investorar  
 og dele risiko med det offentlege.
 Prioritert 
  
2. gjennomføre målretta tiltak for å styrkje kompetansen til bedriftseigarar og –leiarar  
 (styret og dagleg leiar). 
 Prioritert 

3. gjere ein innsats for å få fleire offentlege arbeidsplassar i regionen, primært innanfor  
 nasjonale satsingsområde som energi som kan fornyast i bygland kommune og helse  
 og rehabilitering i evje og hornnes kommune. arbeide for å få etablert desentraliserte   
 fagmiljø og regionale stillingar innanfor t.d. vassdrags- og utmarksforvaltning  
 og innanfor kultursektoren.
   
4. vere frampå for å få til regional knoppskyting frå større verksemder.   

5. stimulere ulike bedrifter til å gå saman om større oppdrag, og til ulike former for  
 klyngebygging og kartellsamarbeid for verksemder som kan ha fordel av samarbeid. 
  
6. hjelpe til med å kartleggje verdikjeder og -straumar internt i regionen for på den måten  
 å auke lønsemda og den lokale verdiveksten.   

3.3.2 auka lønsemd og lokal verdiskaping
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Bygdefolk og kommunen arbeider saman undere mottoet “Bygland best å bu i”. 
Koret Kong Hanes eft. oppstod i mobiliseringsafasa . Songgleda fremjar trivsel og 
berikar kvardagane. Det blomstrar i lag med eit myldrande organisasjonsliv lokalt!
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Ref. Regionplan agder 2020: 
1.3 klimasatsing som skaper verdier, 
5.5 opplevelser på historisk grunn.

Hovudtiltak
1. leggje til rette for ei felles og koordinert satsing på helse- og aktivitetsturisme. 

2. vidareutvikle ei sams og koordinert reiselivssatsing.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Destinasjon Hovden

3. arbeide aktivt for at regionen vert eit føredøme i satsing på bioenergi.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Bygland kommune, SR 

4. stø nyskapande prosjekt innan landbruket som kan føre til auka verdiskaping og foredling  
 av råvarene i eigen region. inn under dette kjem merkevarebygging for kortreiste produkt  
 og bygging av kartell for lokale produsentar.
 Prioritert  

5. få i gang lønsame arbeidsplassar innanfor kulturbaserte næringar, til dømes  
 bygningsvernsenter.   

6. gjeve stønad til produktutvikling som medverkar til merkevarebygging av setesdal.  
 
7. take del i prosjekt som fører med seg direkte og indirekte verdiskaping basert på  
 naturressursar. 
   
8. stø tiltak som er ein del av eit aktivt og lønsamt landbruk, slik som investerings-  
 og støtteordningar, effektive driftsformer og gode produksjonsmåtar.
   
9. byggje opp eit klyngeprosjekt rundt hyttebygging og hytterelaterte tenester som er  
 nyskapande i høve til utforming av hyttefelt og tilrettelegging av aktivitetar i samband 
  med hyttene.   

10. opprette eit naturinformasjonssenter for villrein saman med forvaltnings- og  
 oppsynskontor for setesdal vesthei Ryfylkeheiane i bykle eller valle.
   
11. satse målretta og langsiktig på hovudnæringane i regionen (handel, reiseliv, bygg og  
 anlegg, transport), hjørnesteinsbedrifter og andre verksemder som kan fungere som  
 fyrtårn for setesdal.   

3.3.3 utnytte lokale føremonar
Hovudtiltak
1. gjere tydeleg roller og forventningar mellom dei ulike deltakarane i det offentlege  
 tiltaksapparatet og få fram korleis ein skal arbeide saman og bruke verkemidla så  
 effektivt som råd.
 Prioritert 

2. synleggjere korleis næringslivet kan bruke det lokale og regionale næringsapparatet  
 og informere om kva som er mogleg innanfor offentlege satsingar.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: SR 

3. vidareutvikle ei utettervend, kompetent og offensiv 1. line i kommunane som kan  
 hjelpe næringsdrivande i etablering og utvikling av eiga verksemd.   

4. gå gjennom reglane for tildeling frå regionalt næringsfond og lokale ordningar.   

5. byggje vidare på gode måtar å samhandle på mellom næringsapparatet og bedriftene.  
 
6. gjere vertsrolla til kommunane endå betre for næringslivet med fokus på infrastruktur,  
 arealdisponering, ikkje-kommersielle aktivitetar og lokale sameige- og utbyggingsavtalar. 
  

3.3.4 koordinert og profesjonelt næringsapparat
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arbeidet med næringsutvikling skal organiserast i samsvar med desse prinsippa:
• 1. line for næringssaker skal vere i den einskilde kommune. dei skal handtere enkeltsaker  
 og hjelpe bedrifter som høyrer til i eigen kommune. kommunane skal vere føreseielege  
 i høve til ressursar og kompetanse. 

• som hovudregel skal alle næringssaker fyrst vurderast i 1. lina før dei eventuelt kjem opp 
  i regionrådet. Regionale satsingar må ikkje avkorte lokale initiativ eller satsingar.

• utvalde oppgåver med særleg krav om spisskompetanse kan løysast i samarbeid mellom  
 kommunane og regionrådet. kommunane skal vere aktivt med i å gjennomføre prosjekt.

• Regionrådet skal vere eit eige, regionalt organ for næringssaker. hovudfokus skal vere  
 å byggje infrastruktur for næringsutviklinga i form av kompetanse, nettverk og synleg  
 gjering. vidare vil ein gjennom det regionale næringsfondet gjeve økonomisk stønad til   
 næringstiltak som er viktige regionalt, medverkar til nyetableringar, stimulerer til  
 nyskaping eller fører med seg auka aktivitet elles. Regionrådet skal take initiativ til og   
 koordinere større bransjesatsingar og prosjekt, og dessutan vere ei kopling mellom  
 1. lina og resten av tiltaksapparatet. sjå elles tiltaket om gjennomgang av kriteria for   
 tildeling av regionalt næringsfond, noko som vil medverke til å klårgjere og supplere den   
 rolla og deltakinga regionrådet har i næringsutviklinga.

• styret i regionrådet tek vare på den politiske rolla i det regionale næringsarbeidet.  
 den viktigaste oppgåva deira skal vere å fastsetje strategiar, prinsipp og retningsliner.  
 konkrete tildelingar vert gjorde administrativt. det skal vere høve til å klage på  
 administrative vedtak. klagene skal handsamast politisk.

• kommunane må gjerne ha sin lokale næringspolitikk og satse lokalt. det er viktig  
 å samordne og avklåre parallelle, lokale prosjekt i høve til felles regional satsing. 

• det offentlege tiltaksapparatet skal ha eit avklåra tilhøve til private aktørar  
 (næringshagar osb.), basert på kva som tener kundane. 

organisering

Fokus på utvikling av attraktive stader, gode nær-
miljø og Evje som eit regionsenter for heile indre 
Agder. 
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eit godt kommunalt tenestetilbod er viktig for ei berekraftig sam-
funnsutvikling og langsiktig positiv folketalsutvikling i heile re-
gionen. kommunane møter stadig høgare krav til kompetanse, 
ressursutnytting og effektiv drift. interkommunale samarbeid  
skal føre til auka effektivitet og kvalitet samanlikna med det kvar 
einskild kommune kan oppnå åleine. Regionrådet skal take initiativ 
til, utvikle og koordinere samarbeidstiltak på ein måte som sikrar 
god politisk og administrativ styring og forankring i kommunane 
som er med. 

inteRkoMMunalt  saMaRbeid
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eit godt kommunalt tenestetilbod er viktig for ei berekraftig samfunnsutvikling og  
langsiktig positiv folketalsutvikling i heile regionen. kommunane møter stadig høgare krav  
til kompetanse, ressursutnytting og effektiv drift. interkommunale samarbeid skal føre til  
auka effektivitet og kvalitet samanlikna med det kvar einskild kommune kan oppnå åleine. Re-
gionrådet skal take initiativ til, utvikle og koordinere samarbeidstiltak på ein måte som  
sikrar god politisk og administrativ styring og forankring i kommunane som er med. 

desse strategiane og tiltaka skal prioriterast i arbeidet med å vidareutvikle gode  
kommunale tenester i setesdal:

Hovudtiltak
1. lage modellar for ulike samarbeidsformer og ein føremålstenleg framgangsmåte  
 for drøfting og etablering av nye samarbeidstiltak. Med til dette høyrer også  
 lokaliserings kriterium. 
 Prioritert

2. byggje opp ei felles, strategisk plattform som sikrar lovpålagde og forsvarlege basistenester  
 og klårgjer korleis ein tek vare på differensiering mellom kommunane når det gjeld kvalitet  
 og nivå på tenestene.
 Prioritert

3. utvikle rasjonelle arbeids-, samhandlings- og møteformer mellom kommunane og  
 interkommunale samarbeid.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Rådmennene

4. gjere behovet for samordning av tenester synleg gjennom å vise samanhengen mellom  
 det innbyggjarane treng og har rett på og kva slag krav dette set til kapasiteten, kvaliteten  
 og kompetansen i kommunane.    

5. velje ut område der det løner seg å samordne tenestene mellom kommunane basert  
 på ei vurdering av kva som er rimelegast, minst utsett, gjev best kvalitet, best tilgjenge  
 og størst sjanse for å lykkast.    

6. utvikle sams system og prosessar for kvalitetssikring og internkontroll.   

7. byggje opp ein god brukar- utførar modell for tenesteyting.   

3.4.1 samordna tenesteproduksjon

3.4 inteRkoMMunalt saMaRbeid

Hovudtiltak
1. gjeve innbyggjarane realistiske forventningar til kva slag og kor gode tenester  
 dei kan rekne med. 
 Prioritert

2. leggje til rette for betre tenester gjennom eigenbetaling og med å opne opp for  
 private aktørar og friviljug sektor.   

3. utvikle nye og betre måtar for å take vare på brukarmedverknad og brukardialog,  
 i fyrste omgang innan helse- og omsorgssektoren.
   
4. få fram i lyset kor nøgde brukarane er med tenestene gjennom målingar og  
 brukargranskingar og bruke dette aktivt i å utvikle tenestene vidare.   

5. leggje til rette kommunale tenester for hyttefolk og dei som er deltidsbusette  
 (fjernarbeid, skule osb).

Ref. Regionplan agder 2020:  
4.5 først p på den digitale motorvegen.

Hovudtiltak
1. etablere eit formelt ikt-samarbeid i kommunane med felles system og eit sterkt fagmiljø. 
 
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Rådmennene, SR

2. grunnfeste ikt i den politiske og administrative leiinga i kommunane, og sikre nok  
 kompetanse i høve til strategisk utnytting av teknologi.
 Prioritert

3. balansere sams basistenester og differensiering mellom kommunane innan ikt-området. 
  

4. få i gang pilotprosjekt på bruk av teknologi for å utvikle gode kommunale tenester  
 og effektiv samhandling mellom kommunane.   

5. styrkje brukarkompetansen mellom kommunalt tilsette slik at dei lærer å utnytte ikt  
 på ein effektiv måte.   
   

3.4.2 brukarorientering

3.4.3 aktiv bruk av ikt
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10. stø opp under samarbeid mellom skule og arbeidsliv for å stimulere til  
 entreprenørskap og gjere dei unge medvitne på utdanning og yrkesval.
   
11. få ungdomane under utdanning til å kjenne seg heime i regionen gjennom  
 å leggje til rette for lærling- og praksisplassar, masteroppgåver,  
 traineestillingar, sommararbeid osb.

Hovudtiltak
1. Møte helsereforma på ein aktiv måte, mellom anna gjennom ei vidareføring av prosjekt   
 som er sette i gang.  
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Helseprosjekta i Setesdal (SR), 
 Evje Utvikling, Evjemoen Næringspark

2. sikre likeverdige tenester til innbyggjarane gjennom eit samarbeid om tildelingskriterium  
 og styrkt juridisk kompetanse. vurdere felles tenestekontor for helse- og omsorgssektoren.
 Prioritert

3. vere førebudd på eldrebølgja gjennom eit godt utdanningstilbod og aktiv rekruttering   
 innan helserelaterte yrke.  
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Kompetanse på vegen (3 årig prosjekt)

4. prøve ut ordningar med ambulerande fagteam.   

5. starte pilotprosjekt på helsehus/distriktsmedisinsk senter på evje i eit samarbeid mellom  
 offentlege og private deltakarar.
   
6. etablere regional spesialisthelseteneste på minst eitt område i samarbeid med  
 sørlandet sjukehus.
   
7. få i gang minst eitt pilotprosjekt der ein tek i bruk telemedisin og ny teknologi for å sikre  
 trygge og effektive helsetenester.    
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Ref. Regionplan agder 2020: 
2.3 forebygging gir bedre levekår, 
3.1 læring gjennom hele livet, 
3.2 kunnskapsregionen, 
3.3 samarbeid for entreprenørskap.

Hovudtiltak
1. leggje til rette samanhangande, heilskaplege læringsløp frå barnehage  
 til vidaregåande skule, med særleg vekt på overgangane mellom barnehage, 
  grunnskule og vidaregåande skule.
 Prioritert

2. sikre at regionen har ein god vidaregåande skule med varierte studieretningar.  
 Prioritert

3. utvikle eit godt, relevant og tilgjengeleg tilbod innan etter- og vidareutdanning  
 der ein utnyttar teknologien som finst for fjernundervisning og desentralisert  
 utdanning.
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: AAFK/SVG, SR, UiA

4. arbeide for å få etablert fleire utdanningsinstitusjonar i setesdal. 
 Prioritert

5. vidareutvikle samhandlinga med lindesnes, lister og kompetansefonda  
 om regionale kompetansestrategiar og -tiltak i samarbeid med uia og andre  
 utdanningsinstitusjonar.
 Prioritert 

6. investere i tidleg innsats i barnehage og skule, og prioritere førebyggjande  
 tiltak for born og unge.   

7. byggje vidare på eit godt barnehagetilbod og syte for at så mange born som  
 råd er nyttar det.   

8. leggje vekt på læringsresultat i skulen og utvikle tiltak som gjev auka lyst til  
 og nytte av å lære.   

9. Medverke til tiltak som sikrar at dei unge vel ei utdanning som er god og  
 framtidsretta.   

3.4.4 lærelyst og kompetanse

3.4.5 trygt, kompetent og nært helsetilbod
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Hovudtiltak
1. etablere ein sams arbeidsgjevarpolitikk og samarbeide om å rekruttere, utvikle og halde  
 på dugande tilsette.   
 Prioritert | Tid: 2011 | Ansvar: Rådmennene

2. vidareutvikle gode, regionale fagmiljø gjennom felles oppgåveløysing, fagutvikling,  
 høve til fagleg fordjuping og deling av kompetanse.
 Prioritert

3. stimulere til å vere med i faglege nettverk i og utanfor dalen for å syne fram, dele og  
 byggje kompetanse.   

4. klårgjere kva slag kompetanse vi treng for å yte den avtala kvaliteten på tenestene,  
 og samarbeide om kompetanseplanar og -bygging.    

5. gjeve gode høve for etter- og vidareutdanning og leggje til rette for kontinuerleg  
 kompetanseutvikling.
   
6. late dei tilsette få sjanse til å påverke sin eigen arbeidskvardag og vere med  
 i utviklingsarbeid.
   
7. sikre gode arbeidsvilkår gjennom stabil grunnbemanning, effektiv kapasitetsutnytting  
 og fleksible arbeidsordningar.   

3.4.6 attraktiv arbeidsgjevar
Arbeidet med interkommunale tenester skal organiserast i samsvar med desse prinsippa:
• den politiske styringa av det interkommunale samarbeidet skal byggje på vedteken  
 handbok i eigarstyring og eigarsignal gjennom budsjetthandsaminga i kommunane. 

• potensielt nye samarbeidsprosjekt skal veljast ut basert på ei kost- og nyttevurdering av  
 eit balansert utval av kriteria. samarbeidsidé, føremål og målsetjingar må avklårast og  
 forankrast politisk og administrativt i regionrådet og den einskilde kommune gjennom  
 ein forstudie. prosessane skal vere opne og reelle med aktiv politisk og administrativ  
 deltaking. kommunane skal tidleg seie frå om lokale premissar og føringar for eventuelle  
 framtidige samarbeid og gjere klårt om dei ønskjer å halde fast på tenesta innanfor eigen  
 kommune.

• politikarane skal vedtake lokalisering av nye samarbeid basert på ei vurdering av  
 tenestekvalitet, kva kvar einskild kommune er best på, og ei rimeleg fordeling mellom  
 kommunane på lang sikt. 

• tilsette som er med i regionale prosjekt skal få dei rammene som trengst for å ivaretake   
 dette på ein god måte, mellom anna gjennom frikjøpt tid og alternative måtar å løyse  
 oppgåvene på. dette skal finansierast gjennom prosjekta sine eigne budsjett.

• Rådmannsgruppa skal vere styringsgruppe for alle interkommunale prosjekt og  
 administrative vertskommunesamarbeid. alle samarbeidsinitiativ skal forankrast her.  
 Rådmannsgruppa skal syte for gjennomføring og samordning og take hand om budsjettet  
 i eigen kommune.

• styret i regionrådet skal vere representantskap i alle interkommunale selskap, i tillegg  
 til å vere styret i vertskommunesamarbeid etter §27, eventuelt supplert med tilsvarande  
 representasjon frå andre deltakarkommunar.

organisering
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setesdal har i mange år satsa langsiktig og målretta på regional utvikling og interkommunalt  
samarbeid. gode kraftinntekter har gjeve romslege rammer og gjort det mogleg å investere  
i infrastruktur, kommunale tenester, næringsutvikling og kompetanse. Regionen viser ein sterk  
vilje til samarbeid og greier å drage lasset saman gjennom ei rad interkommunale samarbeid 
og regionale prosjekt. gjennom det regionale samarbeidet har kommunane oppnådd betre  
resultat saman enn dei ville ha gjort kvar for seg. ein tydeleg regional identitet og etablerte re-
lasjonar, strukturar og kompetanse på samhandling er ein styrke for setesdal. 

hovudutfordringa i setesdal er å trekkje til seg og halde fast på busetnad og næringsliv. små-
samfunn er kjenslevare når det gjeld å halde tenestetilboda over den kritiske grensa.  
det er viktig å auke attraksjonskrafta i regionen for å sikre ei positiv folketalsutvikling.  
det vil krevje investeringar og målretta satsing på utvikling av etterspurde stader å bu, fleire  
offentlege og private arbeidsplassar, gode kommunale tenester og ein moderne infrastruktur 
som bind dalen saman og styrkjer relasjonen inn og ut av regionen. 

setesdal har ei utfordring knytt til ei heilskapleg utvikling i regionen. Reiselivssatsinga på hov-
den og utbygginga av regionsenteret på evje har ført med seg vekst lengst sør og lengst nord i 
dalen. vanskane ligg i å utvikle mellomlandet mellom dei to polane, og å oppretthalde spreidd 
busetnad der heile dalen vert teken i bruk. potensialet for å auke folketalet utanfor sentra ligg 
i å selje det gode landlivet. setesdal er særmerkt og har mange ikkje-urbane kvalitetar. det er 
mogleg å trekkje til seg folk ved å by på store bustadtomter nær naturen,  
ro, tryggleik, oversiktlege omgjevnader og folkloristisk kultur. ei slik motstraumstenking  
i høve til urbaniseringa føreset at setesdal greier å take i bruk det særeigne som ein ressurs  
og å byggje på styrkane i regionen.

basert på regionanalysen frå agderforskning, innspel frå seminar og fagpanel kan ståstaden til 
setesdal i 2010 oppsummerast med denne oversikta over styrke, veikskap, moglegheit og fare:

Styrke Veikskap
kraftinntekter og kommuneøkonomi lita breidde i næringslivet
gode levekår lågt teknologisk nivå i industrien
Ringverknader av turisme og hyttebygging liten kunnskap i tenestenæringane
sosial kapital (sams tradisjonar og identitet) lågt utdanningsnivå
høg sysselsetjing hos begge kjønn høg prosentdel uføre 
godt offentleg tenestetilbod ubalansert utvikling mellom kommunane 

Moglegheit Fare
opplevingsbaserte næringar negativ folketalsutvikling
heilskapleg regionutvikling nedlegging av arbeidsplassar
kunnskapsbasert vekst Mangel på vekstnæringar 
satse på attraktive stader endra rammevilkår i offentleg eller privat sektor
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4. 
ståstaden til Regio-
nen i 2010

vekst i landlege  
oMRåde fØReset  
eit steRkt senteR  
Med eit godt  
seRvice- og  
handelstilbod.  
gRanskingaR viseR  
at Mange oppleveR uR-
baniseRte  
tettstadeR og bygdeR 
soM attRaktive
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Desse utviklingstrendane er viktige rammevilkår for Setesdal i framtida:
• klimapolitikken framover vil truleg føre med seg høge mål og mykje strengare krav til  
 reduksjon av utslepp. både offentlege og private aktørar må i mykje høgare grad take omsyn  
 til dette i innretninga av verksemda si.

• folketalsutviklinga i noreg og europa kjem til å verte negativ med minkande folketal og låge  
 fødselstal. dette kjem til å gjeve låg naturleg tilvekst og små barnekull i setesdal.

• vi kan vente oss ein global migrasjon frå utlandet og rekne med at talet på innvandrarar  
 til vestlege land kjem til å auke. dette fører med seg både eit vekstpotensial og ei  
 integreringsutfordring. noreg og setesdal må take stilling til kor mange innvandrarar  
 og kva slag innvandringsgrupper ein ønskjer å take mot. 

• gjennomsnittsalderen kjem til å auke og eldrebølgja stig frå 2010. setesdal kjem til å få ei  
 tyngre eldrebølgje enn byane sidan det er ein mindre prosentdel yngre til å take seg av dei  
  eldre. basert på analysar kan ein rekne med at eldrebølgja vil krevje 20-25% av arbeids-
krafta  
 i regionen til helse- og sosialtenester. her ligg ei stor utfordring i høve til utdanning og  
 rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

• urbaniseringa kjem venteleg til å halde fram, og ein aukande del av folk kjem til å busetje  
 seg i byar og større tettstader. vekst i landlege område føreset eit sterkt senter med eit godt  
 service- og handelstilbod. granskingar viser at mange opplever urbaniserte tettstader og  
 bygder som attraktive.

• næringsstrukturen er i endring med nedgang i primærnæringa og industribasert verksemd,  
 og sterk auke i vareproduksjon, service og tenestebaserte næringar. Regionar som ønskjer   
 fleire arbeidsplassar må sikre at vekstnæringane er representerte. vidareutvikling av  
 etablerte næringar og framvekst av nye krev tilgong på relevant kunnskap og kompetanse.  
 Målmedveten satsing på forsking og kunnskapsutvikling er naudsynt for å skape eit robust  
 og konkurransekraftig næringsliv. 

• ein stadig betre infrastruktur fører med seg auka mobilitet, både når det gjeld flytting,   
 pendling og reising i samband med utdanning, arbeid og fritid. etter kvart som det har  
 vorte lettare å flytte på arbeids- og studieplassar (pendling og digital kommunikasjon),  
 gjev dette høve til auka tilflytting av menneske som ønskjer å oppleve kvalitetane med  
 eit liv på bygda. det legg også til rette for deltidsbusette, som til dømes hyttefolk som  
 brukar hytta som ein heim nummer to. 

desse trendane er eit viktig grunnlag når det gjeld utforming av mål, strategiar  
og tiltak for setesdal.
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5.
utviklingstRendaR

Vi har landets lengste vidaregåande skule - med avdelingar 
frå Hovden til Hornnes. 
Vi set kompetanseutvikling på dagorden med bruk av ny  
teknologi og med nye undervisingstilbod til unge og vaksne. Foto: Arild Danielsen
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• større satsingar skal organiserast som eigne prosjekt med eit tydeleg oppdrag og eit klårt   
 mandat som er politisk og administrativt forankra. prosjekta skal gjennomførast i samsvar  
 med ein strukturert metodikk med tydelege fasar og avgjerdspunkt, og få gode rammevilkår  
 både når det gjeld framdrift, leiing og ressursar. 

• Regionrådet skal leggje til rette for ein avpassa systematisk dokumentasjon og evaluering  
 av prosessar og resultat for å sikre læring og kontinuerleg betring. 

• årsmeldinga skal synleggjere resultat ein har oppnådd innanfor sentrale satsingsområde.  
 dette vil hjelpe til med å gjeve det regionale arbeidet legitimitet og eit positivt omdøme.

• Regionrådet skal aktivt knyte relasjonar til samarbeidspartnarar i og utanfor regionen.  
 ein skal involvere og prøve å få hjelp frå heile agder i utviklinga av setesdal, samstundes  
 som setesdal skal gjerast synleg som eit stort aktivum med tiltrekkingskraft til landsdelen.  
 det strategiske partnarskapet mellom setesdal regionråd og aust-agder fylkeskommune  
 utgjer rammene for eit aktivt samarbeid om utvikling av setesdal og agder. vidare er   
 partnarskapet med næringslivet i setesdal særs viktig for å lykkast med utviklinga av   
 samfunns- og arbeidslivet i regionen. Regionrådet vil ha fokus på å styrkje desse  
 relasjonane gjennom å leggje til rette gode arenaer for samhandling.

Føresetnader for å lykkast
Ressursar og kompetanse er to sentrale føresetnader for å lykkast med regionalutviklinga. 

setesdal har store naturgjevne og økonomiske ressursar, men ikkje så mange menneske til råd-
velde. brukte på ein god måte, gjer desse ressursane det mogleg å satse målretta på regional 
samfunns- og næringsutvikling. konsesjonskraftavtalen med aust-agder  
fylkeskommune gjev føreseielege rammer til ei langsiktig regional utvikling.  
det deltakarkommunane yter til regionrådet har også mykje å seie. utviklingsplanen  
skal medverke til at ressursane vert brukte målretta på tiltak som gjev størst mogleg effekt  
for regionen som heilskap. 

kompetanse er ein viktig føresetnad for å gjere regionen attraktiv – både i høve til  
innbyggjarar og næringsliv. gjennom auka kompetanse legg ein grunnlaget for betre  
levekår, auka verdiskaping og innovasjon. vidare vil kompetanse og kunnskap i regionrådet  
og hos samarbeidspartnarane vere med på å sikre kvalitet og få ønskjeleg effekt av prosjekt 
som er sette i gang. difor er kompetanse og kunnskap eit gjennomgåande tema i alle dei  
fire satsingsområda i utviklingsplanen. Regionrådet vil ha ei sentral rolle i å stimulere til  
kompetanseutvikling, gjere behova synlege og setje i verk kompetansebyggingstiltak. Regionrå-
det vil vidareutvikle gode samarbeidsrelasjonar med uia, setesdal vidaregåande  
skule og andre kompetanseinstitusjonar og fagmiljø i og utanfor regionen. ein vil her ha  
ei fleksibel og dynamisk tilnærming til dei ulike deltakarane, der ein heile tida samarbeider  
med dei som har relevant kompetanse og kan møte behova våre. dette skal hjelpe til med  
å gjere regionen i stand til å skaffe seg den kompetansen som trengst.

Rolla til regionrådet
setesdal regionråd skal konsentrere seg om fellesinteresser som dei fire kommunane ser det 
føremålstenleg å arbeide saman om. Regionrådet skal ha ei tydeleg rolle i regionale saker og  
ha fokus på den regionale rasjonaliteten og samhandlinga i området. Regionrådet skal lyfte 
fram større saker og sikre at dei får ressursar slik at regionen får gjennomslag og dei resultata 
ein ønskjer. 

Tilhøvet til kommunane
Regionrådet og deltakarkommunane skal arbeide mot eit sams mål og utfylle kvarandre  
basert på ei tydeleg rolle- og arbeidsdeling. det regionale arbeidet skal ikkje føre med seg  
ei duplisering av verksemda til kommunane. arbeidet til regionrådet skal vere politisk og  
administrativt forankra i den einskilde kommune. her har ordførar og rådmann eit særleg  
ansvar for å byggje lokalt eigarskap til regionale saker og planar. i saker der kommunestyra  
har vedtaksmynde skal dette gjerast synleg og ein skal søke å få til ei felles tilnærming til hand-
saming av sakar i kommunestyra. Representantskapet skal aktivisere formannskapa  
i kommunane slik at dei får høve til å påverke arbeidet og prioriteringane i regionrådet. 

Ønskjeleg samarbeidskultur 
arbeidet i setesdal regionråd skal kjennast ved felles retning, at ein er opne og har tillit  
til kvarandre:
• felles retning kjem ein fram til gjennom gode prioriteringsprosessar der ein vert samd  
 om regionale satsingsområde. god forankring av vedtak skal sikre oppslutnad om regionale  
 prosjekt og forplikte til deltaking. 

• deltakarane lyt vere opne og ærlege om kva dei ønskjer å oppnå. det skal vere stor   
 takhøgde i dei interne diskusjonane. ein skal respektere usemje mellom kommunane  
 og handtere det på ein konstruktiv måte gjennom differensierte løysingar mellom  
 kommunane. Regionen skal stå samla utetter. 

• tillit veks gjennom å vise aksept og forståing for ståstaden til dei som er med, unne   
 kvarandre medgang og tale vel om kvarandre. alle skal hjelpe til med å gjere synleg kva kvar  
 kommune er god på. Regionrådet skal byggje aktivt opp om og satse målretta på styrken til  
 kvar einskild kommune, mellom anna gjennom ei strategisk ansvarsdeling og    
 differensiering.

Organisering
arbeidet i setesdal regionråd skal organiserast etter desse prinsippa:
• Regionrådet skal fokusere innsatsen sin på dei måla, strategiane og tiltaka som går fram av  
 utviklingsplanen. etablering av årlege handlingsprogram skal hjelpe til med å avgrense talet  
 på samtidige prosjekt og sikre ein realistisk ressursbruk som det er semje om. dette fører   
 med seg at nokre av dei oppgåvene ein arbeider med i dag får lågare prioritet.  
 samstundes skal regionrådet vere fleksibelt når det gjeld den aktuelle dagsordenen og   
 samfunnsdebatten. 
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endeleg framlegg til plandokument blir lagt fram til godkjenning i representantskapet  
for setesdal regionråd, det einskilde kommunestyret og fylkestinget. 

utviklingsplanen har eit tidsperspektiv på 10 år og skal rullerast kvart fjerde år. Regionrådet  
skal utarbeide eit årleg handlingsprogram med utgangspunkt i dei strategiane og tiltaka som  
er fastsette i utviklingsplanen. Representantskapet får då ansvar for å velje ut om lag  
ti prioriterte aktivitetar eller prosjekt som skal gjennomførast komande år.  
handlingsprogrammet skal innehalde ein omtale av dei utvalde aktivitetane eller prosjekta 
med framdrift, ansvar og ressursbehov. dette skal vere førande for budsjettarbeidet  
i regionrådet og koordinerast i høve til verksemdsplanane i kommunane og fylkeskommunen. 
styret i regionrådet skal vere ansvarleg for at handlingsprogrammet vert gjennomført. delta-
karkommunane og aust-agder fylkeskommune er venta å følgje opp dei prioriteringane ein har 
vorte samd om, mellom anna gjennom prosjektsøknader og anna hjelp.

utviklingsplanen og handlingsprogrammet fastset hovudfokuset til regionrådet,  
og bestemmer kva slag oppgåver som skal prioriterast. dette vil hjelpe til med å sikre realistisk 
gjennomføring av oppgåvene i samsvar med dei ressursane som er tilgjengelege. samstundes 
er det viktig at regionrådet greier å adressere dagsaktuelle utfordringar og høve. her trengst  
det ein viss fleksibilitet. dersom ein vil engasjere seg i andre, større aktivitetar enn dei som  
utviklingsplanen skisserer, bør det vurderast kritisk og grunngjevast eksplisitt.

Regionrådet skal gjennomføre ei eigenevaluering av tiltak som er sette i gang og rapportere  
resultat og avvik i årsmeldinga. deltakarkommunane kan gjennom vedtak i kommunestyra 
og representantskapet medverke til å korrigere kursen og justere ambisjonsnivået. dei kan 
også take initiativ til ekstern evaluering av utvalde tiltak og satsingsområde dersom det 
trengst.
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Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parsellar

Jernbane

Riks- og Europavegar

Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parsellar

Jernbane

Riks- og Europavegar, 
Region sør, des. 2010

Tal registrerte hytteeigarar: 5 993

Energiproduksjon i Setesdal :  
5,4 TWh.  Samla forbruk  el-kraft  
i båe Agderfylka: 5,2 TWh (2004)

Tal arbeidsplassar: 3 250 (2006).
Vi har flest arbeidsplassar  
i kommunal forvaltning, industri,  
turistbasert næring, handel,  
bygg og anlegg. 
Sysselsettingsgraden er høg.  

Pendling: 22% ut av regionen 
og  15% pendlar inn. 

faKTa om SETESDaL

Hovudvassdrag: 
Otra og Byglandsfjorden

Hovudveg: Riksveg 9

areal: 4700 km2, tilsvarar 51% av 
Aust-Agder fylke sitt samla areal.

regionsenter: Evje

folketal: 6 900 i Setesdal   
-  tilsvarar 6,3% av Aust-Agder.
Ringverknader av hyttefolk og turistar  
tilsvarar samla folketal på 8 500.

Utdanning: Setesdal vidaregåande 
skule , avd. Hovden, Valle og Hornnes
og  KVS Lyngdal avd Bygland.

Tal verksemder:  
1 116 private verksemder i regionen,  
desse er små og mellomstore. (SSB)
I perioden 2000 til 2006 auka talet på 
private arbeidsplassar  med 11,3 pro-
sent medan  offentlege arbeidsplassar 
minka med 14,8 %.  

Setesdal regionråd: Interkommunal 
samarbeid etter § 27 i kommunelova. 
Valle er vertskommune.

reiseavstand: 
Evje - Krs: 62 km - reisetid 1:03  t 
Evje - Arendal 81 km - reisetid  1:22 t
Evje - Hovden 147 km - reisetid 2:15  t

prioriterte vegprosjekt for landsdelen
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Eit dynamisk og lønsamt næringsliv
i 2020 er eit aktivt og lønsamt næringsliv den største utviklingskrafta i regionen. det lokale 
næringslivet står sjølv for det meste av verdiskapinga i Setesdal. mange nyetableringar og fleire 
gode utviklingsprosjekt i eksisterande verksemder har hjelpt til med å lage vekst og nyskaping 
både innanfor tradisjonelle og nye næringar. næringslivet greier å utnytte lokale føremonar  
og har teke i bruk stadbundne ressursar og eigenart i verdiskapinga. gjennom eit tett og godt 
samarbeid mellom private og offentlege aktørar har dalen greidd å vidareutvikle eit godt han-
dels-, rekreasjons- og servicetilbod. næringslivet i Setesdal har ei sterk lokal forankring  
kombinert med gode nettverk utanfor regionen. 

Strategiar:
• kunnskapsbasert vekst og nyskaping
• auka lønsemd og lokal verdiskaping
• utnytte lokale føremonar
• koordinert og profesjonelt næringsapparat

Gode kommunale tenester
i 2020 opplev innbyggjarane føreseielege og tilgjengelege kommunale tenester med høg kvali-
tet. eit samordna tenestetilbod og ein moderne tenesteproduksjon har gjeve auka  
effektivitet, betre utnytting av kompetanse og gjort tenestene meir robuste. kommunane  
er etterspurde arbeidsgjevarar som greier å rekruttere og halde på kompetent arbeidskraft.  
det finst gode, felles fagmiljø som er langt framme i utviklinga, med høg grad av tverrfagleg 
samarbeid både innanfor regionen og utetter. fagmiljøa finst ulike stader i dalen, det er semje 
om fordelinga av funksjonane og dette er godt forankra i kommunane. kommunane er samla  
i utviklinga av regionen.

Strategiar:
• Samordna tenesteproduksjon
• Brukarorientering
• aktiv bruk av ikt
• lærelyst og kompetanse
• trygt, kompetent og nært helsetilbod
• attraktiv arbeidsgjevar

Setesdal – ein attraktiv region
i 2020 er Setesdal ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i. det er ei po-
sitiv folketalsutvikling med auka tilflytting og fleire barnefamiliar. Setesdal er ein livskraftig 
region prega av vekst og optimisme. Regionen har ein klår, sams identitet og eit sterkt, positivt 
omdøme basert på entreprenørskap, tradisjon og grøne verdiar. vi verdset initiativ og tiltaks-
lyst. Setesdal blir opplevd som ein stad der det er godt å skape. Regionen er ein av dei største 
leverandørane i landet av rein energi som kan fornyast. dalen er synleg og er eit aktivum i ut-
viklinga av eigen landsdel. ein attraktiv arbeidsmarknad dreg til seg folk med relevant kompe-
tanse.

Strategiar:
• folketalsauke og rekruttering
• identitets- og omdømebygging
• mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk
• Bulyst 
• Synleg i samfunnsdebatten

Moderne infrastruktur
i 2020 er ein moderne infrastruktur ein del av merkevara Setesdal. Regionen har greidd å få ut 
meirverdet av god infrastruktur i høve til busetnad, tenester og næringsliv. auka tilgjenge og 
mobilitet har styrkt regionen som ein sams bu-, arbeids- og servicemarknad. Setesdal er meir 
tiltrekkjande som reisemål, og regionen er knytt nærare til kysten og kontinentet. heile dalen er 
teken i bruk og det har vorte balanse mellom stadutvikling i bygdesentra, utvikling av hovden 
som eit nasjonalt turistsenter og evje som eit innbydande regionsenter. ei målretta satsing har 
gjeve tilgang på breiband og god mobildekning for alle. Regionen ligg langt framme i arbeidet 
med å take i bruk teknologi for å få næringslivet til å vekse og skaffe auka livskvalitet for dei 
som bur der. 

Strategiar:
• Rv9 vert gjort ferdig som attraktiv stamveg og reiserute
• distriktsvenleg kollektivtilbod
• Best på å take i bruk teknologi og digital infrastruktur
• Berekraftig arealforvaltning i eit regionalt perspektiv

2  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 Regional utviklingsplan for Setesdal 2020   3

målBilete foR SeteSdal 2020

Side�57



Strategiar 2020

4  Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 Regional utviklingsplan for Setesdal 2020   5

SamandRag

Setesdal  
skal vere ein  
attraktiv 
region å bu,  
gjeste og drive 
nærings-
verksemd i.

mål 2020

ein 
attraktiv 
region
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gode 
kommunale  
tenester 

nedanfor er eit strategisk kart for Setesdal regionråd som  
oppsummerar mål, strategiar og tiltak for planperioden 2011-2021:

prioriterte tiltak 2011-2015
Tiltak 2011, 

sjå side 6

folketalsvekst og rekruttering Rekrutteringsplan. tilflyttingsprosjekt.

identitets- og omdømebygging definere profil. merkevarebygging.

mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk attraktivitetsundersøking.

Bulyst  gjere naturen tilgjengeleg. Sosiale møteplassar. tilknyting til regionale kultur-  
 og fritidsinstitusjonar. evje som attraktivt regionsenter.

Synleg i samfunnsdebatten Setje regionale saker på dagsordenen. Byggje alliansar.

Rv9 vert gjord ferdig som attraktiv  ny setesdalspakke. opplevingar Rv9. knutepunkt godstrafikk haukeli.
stamveg og reiserute 

distriktsvenlege kollektivtilbod utviklingsprosjekt kollektivtrafikk.

Best på å take i bruk teknologi og digital 
infrastruktur ikt-strategi. Støtte ikt-bedrifter og teknologibasert nyskaping.

Berekraftig arealforvaltning i eit regionalt  lokalt handlingsrom. distriktsomsyn i planlovgjeving. Sterkt fagmiljø.
perspektiv 

kunnskapsbasert vekst og nyskaping leggje til rette for kunnskapsbygging og fou-prosjekt. Sikre kompetent og attraktiv  
 arbeidskraft. Regionale nettverk og møteplassar. fou-prosjekt immobile ressursar,   
innovasjon og verdiskaping i landbruk og reiseliv.

auka lønsemd og lokal verdiskaping auka tilgang på kapital. Styrkje kompetansen i bedriftene.

utnytte lokale føremonar helse- og aktivitetsturisme. Reiseliv. Bioenergi. nyskaping i landbruket.

koordinert og profesjonelt næringsapparat avklåring av roller og forventningar. få fram korleis næringslivet kan bruke nærings  
apparatet og  offentlege satsingar.

Samordna tenesteproduksjon Samarbeidsmodellar. tenestestrategi. arbeids- og samhandlingsformer.

Brukarorientering kommunisere realistiske forventningar.

aktiv bruk av ikt formelt ikt-samarbeid. kompetanse på strategisk utnytting av ikt

lærelyst og kompetanse heilskapleg læringsløp. vidaregåande skule. etter- og vidareutdanning.  
 fleire utdanningsinstitusjonar. Regionale kompetansestrategiar og tiltak.

trygt, kompetent og nært helsetilbod helsereforma. felles tildelingskriterium. utdanning og rekruttering. 

attraktiv arbeidsgjevar Sams arbeidsgjevarpolitikk. Regionale fagmiljø.
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tiltak 2011

 Tiltak Ansvar Utv.pl. SR Agder 2020 
   Ref.  Ref. 

 utarbeide rekrutteringsplan. Kommunane/SR 3.1.1.2 

 utarbeide og vedtake ei ny  
 setesdalspakke. SR, rv9 gruppa 3.2.1.1 4.1, 4.2

 Sikre eit sterkt fagmiljø innan  
 arealplanlegging. Rådmennene, SR 3.2.4.3 

 vidareutvikle regionale nettverk 
 og møteplassar for næringslivet. 1. linje, SR 3.3.1.3 3.2, 3.4

 gjennomføre eit fou-prosjekt innan  Destinasjon 
 immobile ressursar, innovasjon og   Hovden, 
 verdiskaping i landbruk og reiseliv. Kommunane, SR 3.3.1.4 3.2

 vidareutvikle ei sams og koordinert  Destinasjon 
 reiselivssatsing. Hovden 3.3.3.2 5.5

 arbeide aktivt for at regionen vert  Bygland
 eit føredøme i satsing på bioenergi. kommune, SR 3.3.3.3 1.3

 få fram korleis næringslivet kan bruke 
 næringsapparatet og offentlege satsingar. SR 3.3.4.2 

 utvikle rasjonelle arbeids-,  
 samhandlings- og møte¬formar mellom  
 kommunane og interkomm. samarbeid. Rådmennene 3.4.1.3 

 etablere eit formelt ikt-samarbeid. Rådmennene, SR 3.4.3.1 4.5

 utvikle eit godt tilbod innan etter-  
 og vidareutdanning. AAFK/SVG, SR, UiA 3.4.4.3 2.3, 3.1

 møte helsereforma på ein aktiv måte,  Helseprosjekta i  
 mellom anna gjennom ei vidareføring  Setesdal (SR),  
 av prosjekt som er sette i gang. Evje Utvikling 3.4.5.1 

 vere førebudd på eldrebølgja gjennom  Kompetanse 
 eit godt utdanningstilbod og aktiv  på vegen 
 rekruttering innan helserelaterte yrke. (3 årig prosjekt) 3.4.5.3 

 etablere ein sams arbeidsgjevarpolitikk  
 og samarbeide om å rekruttere, utvikle og  
 halde på dugande tilsette. Rådmennene 3.4.6.1 

forklaring

ansvar: peiker på primæransvar  
for initiering/oppfølging av tiltaket.
SVg: Setesdal vidaregåande skule
Uia: universitetet i agder
aafk: aust-agder fylkeskommune
Sr: Setesdal regionråd

EVjE og HornnES kommUnE
Evjemoen  4735 Evje

Bygland kommUnE
Sentrum  4745 Bygland

VallE kommUnE
Postboks 4  4747 Valle kommune

ByklE kommUnE
Rådhuset  4754 Bykle

Rv41

Rv9

E134

E39

E18

Vest-Agder
Aust-Agder

BOM

Til Hirtshals

Til Hirtshals

Ti
l H

ir
ts

ha
ls

Ti
l F

re
de

ri
ks

ha
vn

Til K
øbenhavn og K

iel

Kragerø

Arendal

Kristiansand

Evje

Bykle

Hovden

Haukeli

Valle

Mandal

Grimstad
Flekkefjord

Egersund

Bygland Åmli

Haugesund 

Oslo

Voss

Larvik

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Setesdal 

Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parsellar

Jernbane

Riks- og Europavegar

Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parsellar

Jernbane

Riks- og Europavegar, 
Region sør, des. 2010

Tal registrerte hytteeigarar: 5 993

Energiproduksjon i Setesdal :  
5,4 TWh.  Samla forbruk  el-kraft  
i båe Agderfylka: 5,2 TWh (2004)
Verdiskaping:  
2,2 mrd / 550 mill m.v.a. pr år

Tal arbeidsplassar: 3 250 (2006).
Vi har flest arbeidsplassar  
i kommunal forvaltning, industri,  
turistbasert næring, handel,  
bygg og anlegg. 
Sysselsettingsgraden er høg.  

Pendling: 22% ut av regionen 
og  15% pendlar inn. 

fakTa om SETESdal

Hovudvassdrag: 
Otra og Byglandsfjorden

Hovudveg: Riksveg 9

areal: 4700 km2, tilsvarar 51% av 
Aust-Agder fylke sitt samla areal.

regionsenter: Evje

folketal: 6 900 i Setesdal   
-  tilsvarar 6,3% av Aust-Agder.
Ringverknader av hyttefolk og turistar  
tilsvarar samla folketal på 8 500.

Utdanning: Setesdal vidaregåande 
skule , avd. Hovden, Valle og Hornnes
og  KVS Lyngdal avd Bygland.

Tal verksemder:  
1 116 private verksemder i regionen,  
desse er små og mellomstore. (SSB)
I perioden 2000 til 2006 auka talet på 
private arbeidsplassar  med 11,3 pro-
sent medan  offentlege arbeidsplassar 
minka med 14,8 %.  

Setesdal regionråd: Interkommunal 
samarbeid etter § 27 i kommunelova. 
Valle er vertskommune.

reiseavstand: 
Evje - Krs: 62 km - reisetid 1:03  t 
Evje - Arendal 81 km - reisetid  1:22 t
Evje - Hovden 147 km - reisetid 2:15  t

prioriterte vegprosjekt for landsdelen

1

2

3

5

6

7

4

8

9

10

11

12

13

14

Side�59



Setesdal Regionråd, kommunehuset, 4747 valle
tlf 37937500 e-post: post@setesdal.no www.setesdal.no
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Saksmappenr: 2007/617-29
Arkiv: 151
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

129/14 Setesdal Regionråd - Styre 22.10.2014

Revidert budsjett 2014 - Setesdal regionråd

Tilråding:
Styret legg til grunn revidert inntektsgrunnlag, og gir dagleg leiar fullmakt til å føreta forløpande 
budsjettjusteringar og omdisponeringar innafor samla revidert ramme ut 2014. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Årsbudsjettet for Regionrådet vart styrehandsama i styresak 153/13 og i representantskapssak
11/13 Desember 2013. 

2. Saksopplysningar

Drifta er godt innanfor samla ramme – men nokre avvik v.s. godkjent budsjett.
Styret fekk orientering om budsjettavvik i møte i september.

Rammeløyvinga til Regionalt næringsfond frå Aust-Agder fylkeskommune er lågare enn budsjettert 
– medan pårekneleg inntekt av Konsesjonskraftavtalen er høgare enn budsjettert.

Oppdatert økonomirapport følgjer saka.

3. Vurdering
Dagleg leiar ber om fullmakt til å føreta omdisponeringar innafor samla budsjettramme tilpassa kva 
ein ser at det er mogleg å gjennomføre ut året og med sideblikk på m.a aktuelle næringssaker. 

Valle, den  13.10.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Budsjettoversikt med prosjekt pr. 15.10.14
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Send forespørsel Utvalgskriterier 

 Resultat 

 Søk Detaljnivå �Nivå 3 - Prosj

Kopiere til utklippstavlen Rader per side �500

# Konto Konto (T) Beløp Rev. budsjett Avvik

∑3 0,00 169 300,00 169 300,00

∑2 325 0,00 169 300,00 169 300,00

∑1 5000 LEDIG RAMME - løyvingar - (kun buds... 0,00 169 300,00 169 300,00
∑3 063 Setesdalstinget 2009- 76 561,65 0,00 -76 561,65

∑3 325 Bykle Vindu - prosjektering utvding -120 500,00 0,00 120 500,00

∑3 625 Nettportal Setesdal 98 801,00 0,00 -98 801,00

∑3 634 Fengsel Evje-Fase 2 - PS 59/14 0,00 250 000,00 250 000,00

∑3 923 Reiserutesatsing 10 000,00 0,00 -10 000,00

∑2 325 64 862,65 250 000,00 185 137,35

∑1 5101 Interkommunalt samarbeid - løyvde m... 64 862,65 250 000,00 185 137,35
∑3 603 RV9 - planleggingsfond 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

∑3 604 RV9 - påverknadsarbeid/utbyggingsre... 350 134,80 300 000,00 -50 134,80

∑3 912 El-bil hurtigladestasjonar, forstud... 0,00 300 000,00 300 000,00

∑2 325 350 134,80 1 600 000,00 1 249 865,20

∑1 5201 Infrastruktur - løyvde midlar - MÅ ... 350 134,80 1 600 000,00 1 249 865,20
∑3 245 Bygland varmesentral - sak 22/08 0,00 0,00 0,00

∑3 383 Visit Setesdal/Destinasjon Hovden 2... 1 000 000,00 1 250 000,00 250 000,00

∑3 384 Berekraftig reiseliv & kommunar 201... 19 816,70 50 000,00 30 183,30

∑3 385 Landbruksprosjekt - Norsk landbruks... 150 000,00 150 000,00 0,00

∑3 386 Friluftsliv og næringsprosjektstill... 100 000,00 100 000,00 0,00

∑3 387 Immateriell kulturarv-handverkshus ... 0,00 150 000,00 150 000,00

∑3 388 Strategisk næringsplan 2014- 0,00 50 000,00 50 000,00

∑3 389 Ymse næringsapparatet 2014- 0,00 100 000,00 100 000,00

∑3 620 Setesdalskonferansen 2011/2012/2013... 285 336,48 250 000,00 -35 336,48

∑3 702 Smaken av Setesdal 8 250,00 0,00 -8 250,00

∑3 883 Helse-regional funksjon/prosjekt 225 942,58 250 000,00 24 057,42

∑2 325 1 789 345,76 2 350 000,00 560 654,24

∑1 5301 Næring - løyvde midlar - MÅ HA PROS... 1 789 345,76 2 350 000,00 560 654,24
∑3 609 020,39 1 000 000,00 390 979,61

∑2 325 609 020,39 1 000 000,00 390 979,61

∑1 5302 Næringskoordinator 609 020,39 1 000 000,00 390 979,61
∑3 001 Rest ramme/Ledige midlar ansvar 530... 0,00 0,00 0,00

∑3 003 Rest ramme/Ledige midlar ansvar 530... 3 010,00 256 740,00 253 730,00

∑3 153 Bokprosjekt og TV-produksjon Margit... 0,00 150 000,00 150 000,00

∑3 154 AS Sætersdalen - Investering og for... 0,00 200 000,00 200 000,00

∑3 155 Nomeland Anlegg - Polarsand - DL 7/... 0,00 100 000,00 100 000,00

∑3 156 Marit Taksdal - Nydyrking DL 2/14 0,00 12 000,00 12 000,00

∑3 161 Mjølkekvotar (1201) 37 145,00 100 000,00 62 855,00

∑3 356 Heilt Vilt - Hovden 0,00 50 000,00 50 000,00

∑3 368 Temaavis Setesdølen 2013 - PS 32/13 135 000,00 135 000,00 0,00

∑3 381 Evje Mikrobryggeri-marknadsføring/p... 16 180,00 32 360,00 16 180,00

∑3 382 Evjeklinikken - konseptutvikling - ... 75 500,00 75 500,00 0,00

∑3 394 Tveit skulehus 2014- 50 000,00 50 000,00 0,00

∑3 396 Oppstartsfase-Contentio - PS ??/14 50 000,00 100 000,00 50 000,00

∑3 397 Gunnar Eivind Greibrokk-nydyrking -... 0,00 38 400,00 38 400,00

∑3 407 Elgtun as 25 000,00 50 000,00 25 000,00

∑3 633 SunSense as (Konstrukt) - PS 62/14 60 000,00 120 000,00 60 000,00

∑3 868 Setesdalsgildet 934,26 30 000,00 29 065,74

∑2 325 452 769,26 1 500 000,00 1 047 230,74

∑1 5303 Regionalt næringsfond RNF 452 769,26 1 500 000,00 1 047 230,74
∑3 064 Desentralisert lærarutdanning 2013-... 14 334,00 25 000,00 10 666,00

∑3 065 Desentralisert sj.pl.utd, hovudpros... 93 100,00 150 000,00 56 900,00

∑3 395 Barnehagelærar 2014- (ansvar 5401) 8 307,00 30 000,00 21 693,00

∑3 922 Studiesenteret 60 000,00 50 000,00 -10 000,00

∑2 325 175 741,00 255 000,00 79 259,00

∑1 5401 FOU-kompetanse-samhandling - løyvde... 175 741,00 255 000,00 79 259,00
∑3 391 FOU - organisering/modellar 2014- 0,00 200 000,00 200 000,00

∑3 927 VOX-2014 72 811,09 0,00 -72 811,09

w-Budsjettkontroll 2005 -2013 SR (SR)

 Velg kolonner  Grafikk oppsett  Eksport  Legg til i snarveier  Hjelp 
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∑2 325 72 811,09 200 000,00 127 188,91

∑1 5402 Forsking og utvikling (FOU)- organi... 72 811,09 200 000,00 127 188,91
∑3 364 Styrekurs BI - PS 12/12 -150 000,00 0,00 150 000,00

∑3 392 Etter- og vidareutdanning 2014- 9 572,00 100 000,00 90 428,00

∑3 393 Styreforeningen-kurs 2014 46 232,73 0,00 -46 232,73

∑2 325 -94 195,27 100 000,00 194 195,27

∑1 5403 Kurs og Etter- og vidareutdanning (... -94 195,27 100 000,00 194 195,27
∑3 390 Ungdom - mobilisering 2014- 0,00 285 000,00 285 000,00

∑3 398 Rock i Brokke 2014-2014 0,00 15 000,00 15 000,00

∑2 325 0,00 300 000,00 300 000,00

∑1 5501 Ymse satsingar og prosjekt - løyvde... 0,00 300 000,00 300 000,00
∑3 -94 500,00 -30 000,00 64 500,00

∑3 076 KCK - Colorline Setesdal Tour - arr... 100 000,00 150 000,00 50 000,00

∑3 157 Vannvittig moro-festival 2014 - DL ... 0,00 10 000,00 10 000,00

∑3 158 Feltstudiar reiselivsstudentar UiA ... 0,00 20 000,00 20 000,00

∑3 399 Skiltprosjekt-turløyper - Setesdal ... 0,00 0,00 0,00

∑3 710 Fellestiltak reiseliv inkl. IP-sone... 128 528,75 500 000,00 371 471,25

∑3 857 Syklar til Cuba (fin. av 850) 0,00 25 000,00 25 000,00

∑3 905 Setesdalswiki -11 245,92 0,00 11 245,92

∑2 325 122 782,83 675 000,00 552 217,17

∑1 5502 Reiselivsrelaterte fellestiltak 122 782,83 675 000,00 552 217,17
∑3 1 569 712,91 2 000 000,00 430 287,09

∑2 325 1 569 712,91 2 000 000,00 430 287,09

∑1 9000 Setesdal regionråd - drift 1 569 712,91 2 000 000,00 430 287,09
∑3 604 RV9 - påverknadsarbeid/utbyggingsre... 3 565,35 0,00 -3 565,35

∑2 325 3 565,35 0,00 -3 565,35

∑1 9101 Løyvde tilskot (Justere løyving frå... 3 565,35 0,00 -3 565,35
∑3 5 405,86 0,00 -5 405,86

∑2 325 5 405,86 0,00 -5 405,86

∑1 9125 Næringssatsing prosjekt 3 år 2013-2... 5 405,86 0,00 -5 405,86
∑3 -5 200 000,00 -10 200 300,00 -5 000 300,00

∑2 325 -5 200 000,00 -10 200 300,00 -5 000 300,00

∑3 0,00 -199 000,00 -199 000,00

∑2 870 0,00 -199 000,00 -199 000,00

∑1 9900 Setesdal regionråd - finansiering -5 200 000,00 -10 399 300,00 -5 199 300,00
∑ -78 043,37 0,00 78 043,37

Agresso Business World TRA002 940gmn SR
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Bykle, Valle, Bygland og Evje/Hornnes kommuner

Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Setesdalsregionen

Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes utgjør Setesdalskommunene og har ikke sykehus lokalisert 

i regionen. Innbyggerne i kommunene har stor avstand til Sørlandet sykehus HF enten det er snakk om 

SSA, SSK eller SSF. Vi vil i høringsuttalelsen særlig peke på de utfordringer skisserte 

strukturendringer og valg av driftsmodell byr på for en liten region i distriktet. 

Forutsetninger

Det er store mangler i analysegrunnlaget for Utviklingsplan 2030. Det medfører at anbefalingene til 

modell for sykehusstruktur ikke er drøftet og vurdert opp mot hvilke konsekvenser det vil ha for det 

totale helsetilbudet på Agder. Forutsetningen om at 2/3 av veksten i etterspørsel skal håndteres av de 

kommunale helsetjenestene, kan ikke danne grunnlag for planlegging av nytt sykehus. Påstanden har 

ingen forankring, og det foreligger ingen nasjonale strategier som signaliserer en slik utvikling. Det er 

ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til demografisk utvikling og de særskilte behov som knytter seg til 

den voksende eldrebefolkningen. Befolkningssammensetning og sykdomsbilde etter 2030 er ikke 

analysert. Det gir en risiko for et under- og feildimensjonert sykehustilbud.

Framskrivning av behov, særlig innenfor psykiatri og rustjenesten, bygger primært på dagens 

aktivitetsnivå. Det er i somatikk tatt høyde for andre endringsfaktorer (effektivisering/ endret 

oppgavefordeling/ teknologi), men ikke for endring i behandlingsnivå. Vi mener at ulike drivere av 

forbruk av helsetjenester bør indentifiseres og tas hensyn til. Nivådiskusjoner er helt nødvendige, 

enten det er kommunene eller spesialisthelsetjenesten som skal levere tjenester. Kompetanse og 

ressurser vil bli et knapphetsgode begge steder.

Overføring av oppgaver

Delavtale 1 regulerer oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og SSHF. Endringer som 

innebærer kompetanse- og/eller ressursmessige konsekvenser må avklares mellom partene. 

Prosedyrene for oppgaveoverføring i delavtale 1 innebærer et likeverdighetsprinsipp mellom partene,

som i liten grad har vært til stede i arbeidet med Utviklingsplanen.

Samhandlingsreformen medfører en vridning av oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Kommunene får ansvar for stadig sykere pasienter. Det er ikke lenger bare 

omsorgsoppgaver som overføres mellom nivåene, men behandlingsrelaterte oppgaver som er 

utfordrende med tanke på gitt ansvarsstruktur. Kompetansebehovet øker og krever større grad av 

spesialisering i kommunene. Dersom det ikke følger økte ressurser til kommunene med flere oppgaver 

og økt krav til spesialisering, vil dette gå på bekostning av de forebyggende oppgavene kommunen har 

som samfunnsaktør. Det vil på sikt øke behovet for sykehustjenester og faren for et underdimensjonert 

sykehus.
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Strukturendringer

Skisserte strukturendringer innebærer færre liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har over 

tid bygd ned antall institusjonssenger og erstattet med hjemmetjeneste. Vi kan komme til å mangle 

senger i begge nivå. For hjemmeboende pasienter som bor langt unna sykehus, blir kompetanse og 

legeberedskap i distriktene avgjørende for om tilbudet kan regnes som forsvarlig og like godt. Setesdal 

vil trolig ha større utfordringer knyttet til fremtidig rekruttering av helsepersonell enn sentrale strøk. 

Uavhengig av driftsmodell vil avstanden til kompetansemiljøene være stor, og vi vil trolig ikke nyte 

godt av arbeidskraft fra evt. nedlagte sykehus. Samtidig foreslår Helsedirektoratet skjerpede 

kompetansekrav til legeberedskapen i utkast til ny akuttforskrift, noe som kan ramme prehospitale 

tjenester i distriktene. Vi mener sykehuset bør ta høyde for at pasienter fra distriktene kan ha behov for 

flere liggedøgn enn pasienter nær sykehus. Dette for å sikre den faglige kvaliteten og hindre brutte 

pasientforløp i form av reinnleggelser.

Dagbehandling og poliklinisk virksomhet i sykehus er utfordrende for pasienter som bor 10-20 mil 

unna. Transportbelastningen er åpenbar og det vil være nødvendig å dimensjonere pasienthotell med 

tilgang på sykepleierkompetanse for denne typen pasienter. Utvidede åpningstider for ikke-døgnåpne 

enheter ved SSHF vil bety behandling utover kvelden og senere hjemreise. Avhengig av bosted vil 

avstand til sykehus etter behandling være en risikofaktor med tanke på eventuelle komplikasjoner.

Ambulant virksomhet skisseres i planen som et kompenserende tiltak for færre liggedøgn i sykehus. 

Erfaringsmessig ligger vår region for langt unna sykehus til å ta del i denne type tilbud, og det er i 

mange tilfeller heller ikke samfunnsøkonomisk. Nåværende ambulante team vegrer seg for å reise ut, 

pga. lang avstand. Vi mener at alternative tilbud bør vurderes for distriktene.

Alle de foreslåtte strukturendringene vil innebære oppgaveoverføring og dermed økte kostnader for

kommunene. Vi vil få ansvar for pasientene på et tidligere stadium etter en sykehusinnleggelse og vi 

vil få utvidet behandlingsansvar. Døgnplasser er kostnadsdrivende både i kommunehelsetjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten. Vi mener at fremtidens rekrutteringsutfordringer må drøftes også i dette 

perspektivet.

Retningsendring innenfor psykisk helsevern og TSB

De radikale forslagene om kursendring og reduksjon av sengeplasser innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har ikke vært gjenstand for analyser av konsekvenser for ulike 

pasientgrupper. Den faglige forankringen er svak.

Planen skisserer at pasientene primært skal motta hjelp der de bor. En del situasjoner krever 

forsterkede botilbud, spesialkompetanse og økt ressurstilgang, og små kommuner sliter med begrenset

ressurs- og kompetansetilgang på området. Hjelpetilbud i form av 1:1 hjelpetilbud som enkelte 

psykiatri- og/eller ruspasienter kan komme til å trenge, er svært ressurskrevende, og dessuten en 

belastende arbeidsform for hjelperne. Transparente forhold i små samfunn kan dessuten medføre en 

stor belastning på familie og pårørende (eks. barn av alvorlig psykisk syke og/eller rusmisbrukere). 

Færre døgnplasser i sykehus vil trolig bidra til store forskjeller i faglig kvalitet avhengig av avstand til 

robuste kompetansemiljøer. Vi mener at alternative løsninger bør vurderes.

Egendekningsgrad og spesialisering

Egendekningsgraden ved sykehuset bør ikke være et mål i seg selv. Vi har i dag fritt sykehusvalg og 

ved spesialisert behandling er de fleste pasienter villig til å oppsøke kompetansen der den er, selv om 

det er langt unna. Det er viktig for befolkningen på Agder med et godt helsetilbud til 

høyvolumgruppene. Tjenester befolkningen trenger ofte og raskt, må holde høy kvalitet. Det foreligger
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en risiko for å utvikle tjenestene i retning av interessene til helsepersonell og ikke i interesse av de 

store pasientgruppene i regionen. Komorbiditet (multisyke) vil være en av de store utfordringene i en 

økende eldrebefolkning. Økt grad av spesialisering gir ikke nødvendigvis et optimalt 

spesialisthelsetjenestetilbud til disse pasientgruppene. Det kan tvert imot bidra til forsterkning av 

uønsket «silomedisin» innenfor helsetjenestene.

Regionale helsesentre

Det er behov for å bringe klarhet i hva et RHS er i foreslåtte modeller og på hvilken måte dette vil 

påvirke helsetilbudet til befolkningen. Omfang og plassering av RHS’er skisseres i planen som en 

forutsetning for valg av strukturmodell. Modellene må konsekvensutredes med tanke på eierforhold, 

drifts- og investeringskostnader, vurdering av hvilke spesialiserte tjenester som tenkes inn i RHS’ene 

og hvilke synergieffekter samlokalisering vil ha for de ulike pasientforløp. 

Alternative driftsmodeller

Setesdalsregionen har ikke sykehus i regionen og er godt kjent med avstand til sykehus. Lokalisering 

av sykehus er derfor mindre viktig for oss enn hvilke tjenester vi vil få tilgang til med de ulike 

modellene. Konsekvenser for den akuttmedisinske kjede må kvalitetssikres opp mot de ulike 

modellforslagene.

Ved sentralisering av sykehusvirksomheten til en lokasjon (alternativ 3), beregnes i planen en 

besparelse på 465-610 millioner i årlige driftsutgifter. All spesialisthelsetjeneste samles på ett sted og 

man unngår kostbare vaktordninger på flere sykehus. Det er forutsigbart hvor pasientene skal sendes

til og hvor de kommer fra. Vi oppfatter at modellen bygger på godt utviklede RHS’er, som skal drive 

desentraliserte spesialisthelsetjenester i samspill med kommunale tjenester. Økonomisk sett mener vi 

at valg av denne modellen vil øke sykehusets mulighet til å levere spesialisthelsetjenester utenfor 

sykehus.

Finansieringordninger

Vi mener at utviklingsplan 2030 burde ha belyst utfordringsbildet knyttet til ulike 

finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunehelsetjenesten. Ulikheten er 

svært utfordrende for samspillet mellom aktørene i helsevesenet. Både spesialisthelsetjenesten og 

fastlegenes finansieringsordning stimulerer til høy aktivitet da pengene i stor grad «følger pasienten». 

Kommunene mottar midler gjennom rammetilskudd og har fokus på grensesetting på tjenester og 

kontinuerlige nivådiskusjoner for å begrense aktivitet.
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Forord 
Dette dokumentet er et utkast til prosjektrapport fra arbeidet med Utviklingsplan 2030. Planarbeidet 
har pågått siden høsten 2012 og er ikke avsluttet. Rapporten er uferdig i den forstand at alle ord og 
setninger ikke er finfomulert og alle vurderinger er ikke ferdig tygd og endelige. Rapporten er 
omfangsrik fordi prosjektet har gjort grundige kartlegginger, analyser og beskrivelser og ønsker å 
presentere et komplett beslutningsgrunnlag. Viktige delutredninger følger som vedlegg til dette 
dokumentet. 

Utkast til prosjektrapport sendes på bred høring internt og eksternt. Planarbeidet er hittil i hovedsak 
utført av Sørlandet sykehus og våre fagmiljøer er fortsatt viktige premissgivere. Men vel så viktig er 
det nå at kommuner, brukerorganisasjoner og andre eksterne interessenter engasjerer seg i arbeidet, 
vurderer det som her presenteres og kommer med klare og konstruktive tilbakemeldinger. Sykehus er 
bare én del av det norske helsevesenet. Sykehus og kommuner er gjensidig avhengig av hverandre. 
Et godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, mellom private og 
offentlige tjenesteleverandører er nødvendig for at innbyggerne skal få de helsetjenestene de har 
behov for, med den kvalitet som forventes.  

Høringsfristen er satt til 01.09.2014. Det tas sikte på styrebehandling av forslag til Utviklingsplan 2030 
i september 2014. I perioden mellom høringsrunde og styrebehandling vil analyser, vurderinger og 
rapport bli bearbeidet, hovedsakelig på grunnlag av de høringsuttalelser som kommer inn. Hele 
planarbeidet vil også bli underlagt ekstern kvalitetssikring ihh til krav fra Helse Sør-Øst. I samme 
periode vil vi invitere til drøftingsmøter med kommuner og andre sentrale aktører. 

Regjeringen har varslet at det i 2015 vil komme en nasjonal helse- og sykehusplan. Vår utviklingsplan 
kan være et viktig bidrag i det nasjonale planarbeidet. Samtidig må vi ha åpning for å justere vår plan 
hvis det kommer nye føringer fra nasjonalt nivå. En endelig Utviklingsplan 2030 vil således ikke 
foreligge før i 2015. 

Vi er kjent med at flere kommuner/kommuneregioner på Agder arbeider med egne utviklingsplaner for 
helsesektoren. Neste fase i samarbeidet mellom sykehus og kommuner kan være å samordne de 
ulike planene til én samlet plan for integrerte helsetjenester til befolkningen på Sørlandet. 

 

Kristiansand, 20.02.2014 

Per W. Torgersen (sign.) 
prosjektleder 
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1 Sammendrag 
Styret i Sørlandet sykehus HF ba høsten 2012 om en plan for hvordan det vil være hensiktsmessig for 
SSHF å innrette sin virksomhet i framtiden, uavhengig av dagens sykehusstruktur og 
oppgavefordeling. Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt med bred involvering av ulike 
fagmiljø, medvirkning av representanter for kommunesektoren og bidrag fra eksterne konsulenter. Det 
har vært en åpen prosess med omfattende informasjonsarbeid. 

SSHF er i all hovedsak et veldrevet helseforetak med god kvalitet i pasientbehandlingen. Likevel er 
det betydelige utfordringer av bygningsmessig og organisatorisk art. Det er behov for betydelige 
utviklingstiltak de nærmeste årene. Særlig i Kristiansand må bygningsmassen oppgraderes og 
utvides, uavhengig av framtidig sykehusstruktur. 

Utredningen har tatt utgangspunkt i den nasjonale veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehus og 
bygger på strategiske føringer fra nasjonalt og regionalt nivå. En sentral metodikk har vært 
fremskriving av aktivitet til 2030 ved hjelp av Modell for fremskriving av aktivitet i sykehus, utviklet av 
det nasjonale Kompetansenettverk for sykehusplanlegging. 
 

Fremskrevet aktivitet og kapasitetsbehov i 2030 
En ren demografisk fremskriving ville tilsi økt kapasitetsbehov på 40-50 % i 2030 i forhold til 2011, og 
ytterligere 10-15 % fra 2030 til 2040. 

I arbeidet med framtidige pasientforløp er det også vurdert andre endringsfaktorer enn demografi; bl.a. 
intern omstilling og effektivisering, etterspørsel, endret oppgavefordeling og bruk av teknologi. Samlet 
vurdering av demografi + omstilling tilsier et økt kapasitetsbehov i 2030 i forhold til 2011 for somatikk: 

 Liggedager totalt: + 26 %.  
 Normal-, observasjons- og hotellsenger: + ca. 100 stk. 
 Intensiv og overvåkningsplasser: + ca. 100 %, ca. 40 stk. 
 Dagbehandling: + 68 %. Dagplasser: + ca. 30 %, ca. 55 stk. 
 Polikliniske undersøkelser: + 23 %. (Tilstrekkelig antall undersøkelsesrom totalt i dag. 
 Operasjoner: + 28 %. Operasjonsrom: som i dag (32 stk). 
 Bildediagnostikk: + 23-40 % (anslag). 

Innen psykiatri foreslås en betydelig omlegging av ressursbruken fra døgndrift til poliklinikk, 
dagbehandling og ambulant virksomhet. Kapasitetsbehovet i 2030 i forhold til 2011er da beregnet slik 
innen psykisk helse og rusbehandling: 

 Oppholdsdøgn totalt:  - 39 %  
o for psykiatrisk sykehusavdeling (voksne):  - 21 % 
o for barne- og ungdomspsykiatri:  + 63 % 
o for rusbehandling:    + 8 % 

 Polikliniske undersøkelser totalt :  + 65 % 
 

Alternative framtidige driftsmodeller 
Det er utarbeidet kriterier med utfyllende forklaring til bruk ved vurdering av alternative framtidige 
driftsmodeller. De fem hovedkriteriene, som er vedtatt av styret for SSHF er: 

 Faglig kvalitet 
 Helhetlige pasientforløp 
 Tilgjengelighet 
 Samfunnsmessig bærekraft 
 Økonomi 

Tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell er beskrevet: 

1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus. 
2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus. 
3. Ett sykehus. 

I alle modellene kombineres sykehus med regionale helsesenter (RHS). RHS beskrives som nye 
samhandlingsarenaer med både sykehus, kommuner og private som tjenesteleverandører. Antall, 
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størrelse, innhold og plassering av RHS vil avhenge av hvilken av de tre strukturmodellene som 
velges, av nærhet mellom sykehus og RHS og av hvilket befolkningsgrunnlag RHS skal betjene. 

De tre strukturmodellene er vurdert i forhold til de fem kriteriene.  
Modell 3 scorer klart best på kriteriet faglig kvalitet. Ett sykehus kombinert med flere regionale 
helsesenter vurderes å være den modellen som best understøtter robuste fagmiljø og 
beredskapsordninger. Modell 3 scorer også best på kriteriene økonomi og helhetlige pasientforløp. 
Modell 1 scorer best på kriteriet samfunnsmessig bærekraft, mens alle tre modellene vurderes som 
likeverdige i forhold til kriteriet tilgjengelighet. En samlet vurdering tilsier at modell 3, ett sykehus 
kombinert med regionale helsesenter, bør være den framtidige sykehusstruktur for Agder-fylkene. 

Mulighetene for å rekruttere personell med nødvendig kompetanse i framtiden vurderes også å være 
best i modell 3. Uansett valg av modell står helseforetaket overfor en formidabel utfordring med 
hensyn til rekruttering i årene fremover.  
 

Tilgjengelighet 
Transportanalyser viser at det punktet som vil gi minst samlet reisetid for hele Agders befolkning fra 
hjemsted til ett framtidig sykehus, ligger sentralt i Kristiansand. Beregningene viser også at 83 % av 
Agders befolkning vil nå et sykehus i Kristiansand innen én time med ambulanse, og 99 % innen to 
timer, i 2030. 

 
Utbyggingsmuligheter 
Utbyggingsmulighetene ved de tre nåværende sykehus er vurdert. Alle tre steder har gode 
utviklingsmuligheter innenfor modell 1. I Flekkefjord er det muligheter for de utvidelser som ville være 
nødvendige i modell 2. På Eg i Kristiansand er det gode muligheter for etablering av ett sykehus 
/hovedsykehus for hele Agder. Det vurderes som ikke mulig å få en brukbar løsning for ett sykehus 
/hovedsykehus på nåværende sykehusområde i Arendal. Ved evt. gjennomføring av modell 3, vil 
valget stå mellom utvikling av anlegget på Eg og bygging av et nytt sykehus på ny tomt. 

 
Økonomiske vurderinger 
Økonomiske konsekvenser av ulike strukturalternativ er vurdert ut fra tre vinklinger: 

Kan den beregnede framtidige aktiviteten leveres innenfor forventede økonomiske rammer? 
Fremskrivning av aktivitet til 2030 viser en vekst på ca. 31 %. Forventet rammeøkning er ca. 21 %. 
Dette gapet utgjør ca. 500 mill kroner pr år og må lukkes ved økt produktivitet i sykehusdriften, økt 
oppgaveoverføring til kommunesektoren eller ved at SSHF får en større andel av total rammevekst i 
helsesektoren. 

Hva er de sentrale kostnadsdriverne og hva betyr de for de ulike alternativene? 
De viktigste kostnadsdriverne for sykehusdriften er  Fødetilbud  Barneavdeling  Akuttmottak  
 Vaktordninger for leger  Operasjonskapasitet  Medisinsk service  Sengebasert virksomhet  
 Driftskostnader areal  Administrative kostnader. 

Besparelsen i årlige driftskostnader ved å gå fra modell 1 til modell 2 er estimert til 160-225 mill kr. 
Besparelsen i årlige driftskostnader mellom modell 1 og modell 3 er estimert til 465-610 mill kr. 

Hva er investeringskostnadene i de tre alternativene, og kan foretaket bære disse? 
Investeringsbehovet frem til 2030 er anslått til 5,5-6,0 mrd kroner for modell 1 og 2. For modell 3 (ett 
sykehus) er investeringene estimert til 8,1 mrd kr ved utvikling av eksisterende anlegg på Eg og til 
13,6 mrd kroner ved bygging av helt nytt sykehus i 2030 (inkludert vedlikehold av nåværende sykehus 
frem til 2030). Med de gitte rammeforutsetningene og estimerte forskjeller i driftskostnader, er det bare 
modell 3 med utvikling av ett sykehus på Eg som ser ut til å kunne være økonomisk bærekraftig. 
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2 Bakgrunn, mål og mandat 
 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 
Helsevesenet er kontinuerlig i utvikling.  Det forventes en betydelig endring av befolkningen og dens 
etterspørsel etter helsetjenester i årene fremover. Medisinsk faglig og teknologisk utvikling vil 
muliggjøre nye behandlingsmåter, helsetilbud og pasientforløp. Samhandlingsreformen og andre 
samfunnsmessige endringer vil påvirke struktur og oppgavefordeling innen helsetjenesten. SSHF vil 
være proaktive, analysere drivkreftene og utarbeide planer for en helhetlig, langsiktig utvikling av 
virksomheten.  

Bygningsmassen til SSHF trenger betydelig oppgraderinger. For deler av virksomheten er nåværende 
bygningsmasse lite egnet til moderne pasientbehandling. Begrenset kapasitet og foreldet teknologi i 
deler av bygningsmassen begrenser mulighetene for å tilpasse byggene til virksomheten. Generelt er 
det betydelig etterslep på vedlikehold av bygg og teknisk infrastruktur.  

Investeringer i bygg og infrastruktur har langvarige konsekvenser både økonomisk og funksjonelt. Et 
helhetlig, langsiktig perspektiv på virksomhetsutvikling er derfor en forutsetning for større 
investeringer. Sykehuseier krever at det foreligger en utviklingsplan før det gis anledning til å starte 
større enkeltprosjekter. 

I henhold til styringssystem etablert av Helse og omsorgsdepartementet, skal alle tiltak og 
planprosjekter som ønskes gjennomført være tilstrekkelig forankret i en overordnet utviklingsplan for 
helseforetaket. SSHF har tre-årige strategiplaner, men har ikke tidligere laget en samlet utviklingsplan 
verken for virksomheten eller bygningsmassen. 

 

2.2 Mål 

2.2.1 Overordnet mål 
Det overordnede mål for prosjektet har vært å utarbeide et solid beslutningsgrunnlag for en langsiktig 
utviklingsplan for SSHF, i henhold til mandatet og i samsvar med den nasjonale veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Utviklingsplanen skal være et viktig bidrag til regionale og 
nasjonale planer for helsesektoren, og avstemmes i forhold til disse. I tillegg har man tilstrebet en 
transparent prosess, bred involvering og medvirkning fra interne og eksterne interessenter. Mandatet 
definerer følgende effekt- og resultatmål: 

2.2.2 Effektmål 
Utviklingsplanen skal sikre at SSHF også i framtiden kan tilfredsstille eiers krav og befolkningens 
forventninger til sykehustjenester med tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte. 

Utviklingsplanen skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige 
tiltak som er godt begrunnet, framtidsrettede og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling. 

2.2.3 Resultatmål 
Prosjektet skal levere en sluttrapport som redegjør for:  

 Prosjektets rammebetingelser, prosess og metode. 
 Nåsituasjonen for SSHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder planforutsetninger, 

tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer.  
 Drivkrefter og forventede endringer som påvirker behov og forventninger til 

spesialisthelsetjenesten og SSHFs muligheter til å imøtekomme disse. 
 Framtidig kapasitetsbehov. 
 Framtidige pasientforløp og driftsmodeller. 
 Framtidig arealbehov. 
 Muligheter og begrensninger for utvikling av eksisterende eiendommer. 
 Sammenheng mellom virksomhetsutvikling og byggutvikling. 
 Anbefalte tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden. 
 Scenarioer for utvikling av virksomheten og bygningsmassen utover planperioden.  
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2.3 Mandat og strategiske føringer 

2.3.1 Prosjektets mandat 
I mandat-dokumentet som ble vedtatt av SSHFs styre 26.10.2012 (sak 102/2012), er prosjektets 
oppgave beskrevet slik: 

Prosjektet skal utarbeide et forslag til en helhetlig, langsiktig utviklingsplan for SSHF i samsvar med 
Helsedirektoratets veileder. Nasjonale og regionale helsepolitiske strategier og planer er 
overordnede føringer, og utviklingsplanen skal bygge på disse. Utviklingsplanen skal danne 
grunnlag for foretakets neste tre-årige strategiplaner (2015–2017 etc.). 

Utviklingsplanen skal omfatte både virksomheten og bygningsmassen. Den virksomhetsmessige 
utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, 
opplæring, forskning og utdanning, samt ikke-medisinske servicetjenester. Denne skal kunne være 
et frittstående dokument som gir premisser for utvikling av bygningsmasse og teknisk infrastruktur. 

Krav til prosjektets leveranser er omtalt i kap.2.2.3. Sluttrapport/utviklingsplan skal utarbeides med 
sikte på ekstern kvalitetssikring.  

Mandatet angir også noen rammebetingelser for prosjektet. I forhold til strategiske føringer heter det: 

Planen skal bygge på nasjonale og regionale vedtak, planer og føringer for helsevesenet. 

Prosjektet skal på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest 
hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og 
oppgavefordeling. I første del av planperioden, vil tiltak for å møte befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester likevel måtte vurderes innenfor dagens hovedstruktur med tre somatiske 
sykehusbygg. Det har fra flere hold vært argumentert for ett nytt, stort sykehus på Sørlandet. I følge 
Helse Sør Øst vil ikke SSHF få midler til dette på mange år, da det er flere andre foretak i HSØ som vil 
bli prioritert foran et eventuelt nytt sykehus på Sørlandet. Som følge av bl.a. samhandlingsreformen og 
utvikling i befolkningen, medisin og teknologi, er det ikke usannsynlig at andre strukturelle alternativer 
vil være like hensiktsmessig for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.  

Prosjektleder har i samråd med styringsgruppen tolket mandatet slik at det oppfordres til å ”tenke fritt” 
og beskrive radikale løsninger i ulike retninger med hensyn til framtidig oppgavefordeling, driftsmodell, 
struktur etc. 

Det er utarbeidet et eget prosjektdirektiv, godkjent av prosjekteier. Her utdypes prosjektets oppgaver, 
mål, organisering og rapportering. Prosjektdirektivet omfatter også en risikoanalyse, 
interessentanalyse og kommunikasjonsplan. 

2.3.2 Strategiske føringer for prosjektet 
Det foreligger få eksplisitte strategiske føringer for prosjektet i form av vedtak eller direktiver fra 
overordnet myndighet. I 2015 forventes for første gang en nasjonal helse- og sykehusplan, men 
innholdet i den er ikke kjent og er derfor ikke en del av grunnlaget for SSHFs utviklingsplan. SSHF 
antar at Utviklingsplan 2030 på den ene siden kan gi viktige innspill til den nasjonale planen, og på 
den annen side må avstemmes mot den nasjonale planen når den foreligger. 

De viktigste nasjonale og regionale strategier og dokumenter som prosjektet bygger på, er følgende: 

 Tidligfaseveileder for sykehusprosjekter (Helsedirektoratet, IS-1369, desember 2011). 
 Samhandlingsreformen, St.meld. nr. 47 (2008-2009). 
 Perspektivmeldingen 2013, Meld. St. 12 (2012-2013). 
 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, Meld. St. 16 (2010-2011). 
 Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Helse- og sosialtjenesten 

(Helsedirektoratet, IS-1162, september 2005). 
 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten: En status-, trend- og behovsanalyse 

frem mot 2030. (Helsedirektoratet, IS-1966, februar 2012). 
 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 og 2013. (Helsedirektoratet, IS-1). 
 God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, 

Meld. St. 10 (2012-2013). 
 Plan for strategisk utvikling 2013-2020. (Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22.11.2012). 
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� Nasjonale og regionale veiledere (fødeveileder, veileder i kreftbehandling, regional
traumeveileder etc).

� Strategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst RHF, styresak nr 010/2011.
� Andre styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, bl.a. sak 068/2007, 108/2008, 033/2010.

2.3.3 SSHFs strategiplaner
SSHF har ikke tidligere utarbeidet langsiktige utviklingsplaner, men har hatt 3-årige strategiplaner.
Strategiplanen for perioden 2012-2014 beskriver satsingsområder og utfordringer og hvordan
foretaket vil prioritere i forhold til ressursbruk i perioden. Strategiplanen omfatter foretakets virksomhet
innen pasientbehandling og virksomhet knyttet til forskning, utdanning og rekruttering,
brukermedvirkning og generell utvikling av foretaket.

Arbeid med en ny strategiplan for perioden 2015-2017 er startet opp parallelt med
utviklingsplanarbeidet. Den langsiktige, overordnede Utviklingsplan 2030 skal danne grunnlaget og gi
føringer for de neste strategiplanene. Sykehusdirektøren har likevel slått fast at fødetilbud og
akuttmottak skal opprettholdes alle tre stedene og at barnetilbud skal videreføres i både Arendal og
Kristiansand i neste strategiplanperiode (2015-2017).

Figur 1: Illustrasjon av sammenhengen mellom Utviklingsplan 2030 og strategiplaner.

Strategiske satsningsområder og prioriterte områder for 2015-2017 er følgende:

� Kvalitet og pasientsikkerhet
� Kultur for helhet
� Samhandling
� Rusbehandling
� Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF
� Kreftbehandling

SSHFs visjon Trygghet når du trenger det mest og kjerneverdiene respekt, tilgjengelighet, faglig
dyktighet og engasjement står fast. Satsingsområdene er også videreført som et generelt fundament
for utviklingsplanen.

Strategiske områder som skal utredes i løpet av 2015-2017:

� SSHF – Universitetssykehus?
� Beskrive den akuttmedisinske kjede i SSHF og kommunene med utgangspunkt i HSØ krav og

konsekvenser for berørte avdelinger/seksjoner.

Strategiske områder som skal utredes i løpet av 2014 og implementeres i planperioden 2015-2017:

� Nasjonale/internasjonale veiledere/retningslinjer – hvordan legges til grunn som premisser?
� Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner?
� SSFs funksjoner i SSHF – definere framtidig roller og funksjoner.
� Ett traumemottak på Agder?
� Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF.
� Senter for slagbehandling på Agder?
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 Trusler mot sykehuset. Beredskap.  
 Akuttmottakets framtidige funksjon. 
 Fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse.  
 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose.  
 Kompetanseplan frem mot 2020. 

Både utviklingsplanen og strategiplanene avstemmes mot Helse Sør-Østs plan for strategisk utvikling 
2013-2020.  
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3 Prosjektorganisering og -gjennomføring

3.1 Organisering
Arbeidet med Utviklingsplan 2030 er organisert som et prosjekt med administrerende direktør SSHF
som prosjekteier. Det er etablert en styringsgruppe, en prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper.
Prosjektledelsen har engasjert en gruppe med eksterne rådgivere. Diverse interne og eksterne fora er
benyttet som referansegrupper underveis i arbeidet. I alle arbeidsgrupper har det vært bred deltakelse
fra fagmiljøene i SSHF. Brukerrepresentanter og representanter for kommuneperspektivet på Agder
har vært med i styringsgruppen og de viktigste arbeidsgruppene. For en detaljert oversikt over
deltakere i prosjektarbeidet vises til vedlegg.

Figur 2: Organisasjonskart for prosjekt Utviklingsplan 2030.
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3.1.1 Styringsgruppe 
Administrerende direktør har etablert en styringsgruppe bestående av foretakets ledergruppe, supplert 
med brukerrepresentant, foretakstillitsvalgt og hovedvernombud. I tillegg har det vært to konsultative 
medlemmer oppnevnt av HSØ og en representant fra hver av de fem kommuneregionene i Agder. 
Styringsgruppen har hatt femten møter frem til 20.02.2014. Dens hovedoppgaver har vært: 

 Følge opp prosjektets utvikling og resultater på regelmessig basis i henhold til krav og 
forutsetninger i prosjektdirektivet. 

 Avklare spørsmål av strategisk karakter og gi føringer og retningslinjer for prosjektleders 
arbeid. 

 Behandle og godkjenne større prosjektendringer. 
 Godkjenne avviksmeldinger/kostnader ut over godkjente rammer. 
 Sørge for at prosjektet blir koordinert med evt. andre prosjekter og aktiviteter.  
 Bidra til god kontakt og kommunikasjon med viktige interessenter internt igjennom 

linjeorganisasjonen og eksternt gjennom ulike samhandlingsarenaer. 
 Behandle sluttrapporten og gi anbefalinger til styret. 

3.1.2 Prosjektledelse 
Prosjektleder og prosjektkoordinator har vært ansvarlig for å planlegge og styre prosjektet mot dets 
mål slik at aktiviteter er utført og fulgt opp i forhold til fremdrift, kvalitet og ressursbruk innenfor gitte 
rammer. Prosjektledelsen har stått for koordinering, administrasjon og oppfølging av aktivitetene 
gjennom hele prosjektperioden. Prosjektleder har rapportert og fremmet endringsbehov til 
styringsgruppen.  

Det er etablert en prosjektgruppe med rådgivere og ledere av arbeidsgrupper, samt tillitsvalgt som i 
hovedsak har hatt en koordinerende rolle og har vært faglig støtte for prosjektledelsen. 

3.1.3 Eksterne rådgivere 
En ekstern rådgivergruppe bestående av Faveo Prosjektledelse AS, SINTEF Teknologi og samfunn, 
avdeling helse og Nordic Office of Architecture AS ble tidlig engasjert etter avholdt 
anbudskonkurranse. Asplan Viak AS har vært underelverandør til Faveo AS på transport- og 
tilgjengelighetsanalyser. Faveo AS har vært kontraktspart og ledet rådgivergruppen. 

I tillegg er Rambøll AS engasjert som rådgiver for vurdering av dagens bygg og infrastruktur. PwC har 
utført de økonomiske analysene i samarbeid med prosjektet og SSHFs økonomiavdeling. De har også 
bistått i arbeidet med kompetansebehov og rekruttering. UiA, Senter for eHelse og omsorgsteknologi, 
har vært rådgiver innenfor teknologi. 

3.1.4 Arbeidsgrupper 
Det er to store arbeidsgrupper i prosjektet med tilhørende undergrupper:  

 Arbeidsgruppe virksomhetsmessig utvikling, med undergruppene 
o Pasientforløp psykisk helsevern og rusbehandling 
o Pasientforløp somatikk 
o Teknologi 
o Økonomi 
o Kompetanse og rekruttering 
o Transport- og tilgjengelighetsanalyse 

 Arbeidsgruppe bygningsmessig utvikling 

Arbeidsgruppene er sammensatt av deltagere fra SSHF med tung faglig kompetanse, på tvers av 
geografi og avdelinger og med god oversikt over foretaket, i tillegg til kommunerepresentanter, 
fagpersoner fra ledelsen og brukerrepresentanter. Arbeidsgruppene har blitt administrativt ledet av 
utpekte gruppeledere fra SSHF. SINTEF og Nordic AS har vært prosessledere og faglige rådgivere for 
arbeidsgruppe virksomhetsmessig utvikling og bygningsmessig utvikling, mens SSHF har ivaretatt 
sekretærfunksjoner.  

Arbeidsgruppenes rapporter følger som vedlegg til denne hovedrapporten. 

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling 
For arbeidet med den virksomhetsmessige utviklingsplanen er det arbeidsgrupper på to nivå: en 
hovedarbeidsgruppe og flere undergrupper. Disse undergruppene har arbeidet med 
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pasientforløpsanalyser for somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling. I tillegg har det vært 
interne arbeidsgrupper som spesielt har sett på temaene teknologisk utvikling, økonomisk utvikling og 
kompetanse- og rekrutteringsbehov. Resultatet fra disse undergruppene er levert til arbeidsgruppen 
virksomhetsmessig utvikling, som har hatt i oppgave å vurdere dagens og framtidig virksomhet totalt 
sett. Gruppen har blant annet jobbet med forutsetninger, strategiske føringer, status, kriterier for valg 
av alternativ, faglig evaluering og konsekvenser av strategiske endringer, framtidig behov og 
virksomhetens krav til bygg. Gruppen har også hatt i oppgave å kvalitetssikre fremlagt materiale. 
Arbeidsgruppen har vært sentral i arbeidet med å evaluere alternativene i forhold til kriteriene.  

Det har vært særskilt fokus på pasientforløpene, og det er derfor etablert to grupper som har 
gjennomgått dagens aktivitet, vurdert endringsdrivere og kommet med faglige innspill til 
aktivitetsfremskriving og kapasitetsbehov knyttet til pasientgrupper. Informasjon og konklusjoner fra 
pasientforløpsgruppene har vært viktig input til virksomhets- og bygg gruppen. 

Arbeidsgruppe Bygningsmessig utvikling 
Arbeidsgruppen har hatt i oppgave å kartlegge dagens bygningsmasse og utarbeide et faktagrunnlag 
til arkitekt. Gruppen har og registrerte behov for funksjonelle utbedringer og teknisk oppgradering. I 
samarbeid med arkitekt har de studert muligheter for bygningsmessige utvidelse og ombygginger for 
hvert sykehus. Med bakgrunn i innmeldt behov fra virksomhetsgruppen har arbeidsgruppe bygg 
utarbeidet alternative løsningsforslag.  

3.1.5 Referansegrupper 
Referansegrupper for prosjektet er: 

 Brukerutvalget ved SSHF 
 Dialogmøtet (foretakstillitsvalgte, hovedverneombud og foretaksledelsen) 
 OSS (Overordnet strategisk samarbeidsutvalg mellom kommunene i Agder og SSHF) 

I tillegg har det vært møter med støtteforeninger, brukerorganisasjoner og andre 
interessegrupper/foreninger.  

Brukerutvalget har arbeidet aktivt med planarbeidet og sammen med OSS har de vært viktige 
rådgivere og bidragsytere i planarbeidet. Prosjektledelsen har forelagt ulike problemstillinger for 
Brukerutvalget som så har kommet med konkrete forslag og innspill i forhold til både prosess og 
planens innhold.  

Prosjektledelse og foretaksledelse har også hatt direkte dialog med politisk og administrativ ledelse i 
kommunesektoren underveis i planarbeidet. Prosjektet anser disse som viktige interessenter og 
referansegrupper. 

 

3.2 Tidsplan 
Prosjektet var i utgangspunktet tenkt gjennomført i løpet av ett års tid, fra august 2012 - august 2013. 
Med lite erfaring fra andre tilsvarende prosjekter og i tillegg ønske fra SSHF om å gjennomføre mye av 
prosjektet selv med stor grad av involvering av både interne og eksterne, måtte prosjektet forskyve sin 
fremdriftsplan.  

Arbeidsgruppene startet sin møteaktivitet i januar 2013. Arbeidsgruppene som har sett på 
pasientforløp avsluttet sitt arbeid i august 2013. Arbeidsgruppe bygningsmessig utvikling og 
virksomhetsmessig utvikling har jobbet helt frem til høringsdokumentet i februar 2014.  

Viktige datoer i prosjektperioden er vist i nedenstående figur. 
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01.10.2012

01.02.2015

26.10.2012
Mandat vedtatt av styret

31.05.2013
Delrapport: teknisk tilstand, 

bygg og infrastruktur

03.09.2013
Delrapport: Pasientforløp somatikk 

og psykisk helsevern og rus

31.10.2013
Evalueringskriterier vedtatt av styret

22.01.2014
Anbefaling av tre alternativer legges frem

28.02.2014
Høringsdokument sendes ut

01.09.2014
Høringsfrist utløper

30.11.2012
Delrapport: Teknologi

04.01.2013
Oppstart arbeidsgrupper

19.02.2014
Delrapport: Økonomisk vurdering

17.02.2014
Delrapport: Tilgjengelighetsanalyser

01.06.2014
ROS-analyse ferdigstilt

jan. 15
Styrebehandling SSHF

mai. 14 - aug. 14
Utarbeidelse av 

samfunnsanalyse

sep. 14 - nov. 14
Ekstern kvalitetssikring

 

Figur 3: Tidslinje for prosjektarbeidet 

 

3.3 Aktiviteter, informasjon og medvirkning 
Arbeidet har blitt gjennomført med periodevis stor møteaktivitet og stor deltakelse fra de involverte. 
Møtene har vært preget av engasjement og mange gode innspill.  

Prosjektet har hatt et mål om mye dialog og full åpenhet. Det har vært etablert mange samtalepunkter 
med både interne og eksterne aktører, og løpende dialog har vært prioritert fra prosjektledelsen. 
Kommunikasjonsarbeidet har hatt som mål å sørge for at interessenter kjenner til prosjektet og dets 
hovedmål, utnytte interessentenes kompetanse og legge til rette for at interessenter blir involvert og 
kan la seg høre. Alt ferdig og uferdig materiale har blitt lagt ut på egen internettside, 
www.sshf.no/2030. Prosjektet har etablert en facebookside, Utviklingsplan 2030, hvor det er lagt ut 
jevnlig informasjon og mulighet for innspill. Prosjektet har publisert og sendt ut nyhetsbrev til 
interessenter siden høsten 2012 og frem til februar 2014, sju i antall.  
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Det har vært forsøkt å spre informasjon også gjennom dagspresse, i form av flere kronikker, 
debattinnlegg og nyhetsoppslag. Medieovervåkningsbyrået Intermedium har talt 219 oppslag i trykt og 
elektronisk presse i perioden januar 2012-februar 2014. 

 

Figur 4: Antall medieoppslag om Utviklingsplan 2030 pr måned i prosjektperioden 

Prosjektledelsen, administrerende direktør og fagdirektør har reist rundt til samtlige regionråd i Agder i 
to runder. I tillegg har prosjektet besøkt bystyrer, formannskapsmøter og kommunestyrer ved 
invitasjon. Det har og vært direkte dialog med kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder, 
Fylkeskommunene, stortingsrepresentanter fra Aust- og Vest-Agder og Universitet i Agder.  

24. september 2013 og 22. januar 2014 ble det arrangert dialogkonferanse mellom kommunene i 
Agder og ansatte på sykehuset. På den første konferansen ble det samlet ca. 120 mennesker, mens 
den andre konferansen samlet ca. 250 mennesker fra sykehus og kommune. På begge konferansene 
ble det lagt opp til diskusjon og innspill på planarbeidet.  

Etter at foreløpig anbefaling ble presentert i januar 2014, har det vært meget stort engasjement iblant 
befolkningen i Lister-regionen. SSHF arrangerte derfor et folkemøte i Flekkefjord 6. februar for 
informasjon og dialog. 

Det har og vært mye aktivitet internt i linjeorganisasjonen på sykehuset. Prosjektledelsen har jevnlig 
informert i klinikkmøter og avdelingsmøter.  

I tillegg har det vært møter med flere støtteforeninger og interesseorganisasjoner. Blant andre: 
Brukerorganisasjoner i Kristiansand- og Arendal-området, SSA i våre hjerter, Sykehuset i våre hender, 
ulike partilag og diverse frivillige organisasjoner.  

På denne måten har utviklingsplanen fått innspill og hatt dialog med de som ikke har vært en del av de 
organiserte gruppene i prosjektet.  
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4 Metoder
Utgangspunktet for hele prosjektet har vært å stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge:

� Hvordan ser Sørlandet ut i 2030?
� Hvordan blir befolkningen?
� Hvilket behov får befolkningen for helsetjenester?
� Hvordan bør SSHF innrette sin virksomhet for å dekke befolkningens behov?
� Og til slutt, hvilket behov for bygg vil den framtidige virksomheten ha?

Som nedenstående figur viser, har utredningsarbeidet fulgt en sekvensiell prosess etter mønster fra
tidligfaseveilederen1, hvor byggutvikling er koplet mot virksomhetsutvikling relativt sent i forløpet.

Først er dagens virksomhet fremskrevet i forhold til forventet befolkningsutvikling og viktige
endringsdrivere er identifisert. Dernest er det vurdert omstillinger, effektivisering og mulig endret
oppgavefordeling. Framtidige pasientforløp er beskrevet for ulike pasientgrupper. Til sammen gir dette
et bilde av hvilken kapasitet framtidens sykehus må ha for å dekke befolkningens behov for
sykehustjenester. Kapasitetsbehov og arealstandarder gir til sammen framtidig arealbehov. Deretter
beskrives alternative, framtidige driftsmodeller og sykehusstrukturer. Alternativene vurderes opp mot
på forhånd definerte kriterier som grunnlag for en samlet anbefaling.

Innledningsvis kartlegges og vurderes bygg og infrastruktur med hensyn til teknisk kvalitet og
funksjonell egnethet. Tekniske mulighetsstudier gjennomføres med utgangspunkt i denne
kartleggingen og arealbehovet og eventuelle andre krav fra virksomhetsdelen. I siste fase av
planarbeidet kombineres ulike scenarioer for virksomhet og byggutvikling og det utarbeides forslag til
tiltak innen begge planområdene.

Figur 5: Illustrasjon av sekvensiell prosess for hele utredningsarbeidet.

Viktige deler av utviklingsplanen bygger på analyser og systematisk bruk av verktøy og
planleggingsmetoder som er beskrevet nedenfor.

1
Tidligfaseveileder for sykehusprosjekter (Helsedirektoratet, IS-1369, desember 2011)
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4.1 Datagrunnlag 

4.1.1 Datagrunnlag virksomhet 
 
Aktivitetsdata 
Det er benyttet aktivitetsdata for 2011 som er utlevert av SSHF og bearbeidet av SINTEF på grunnlag 
av en inngått databehandleravtale. Det datasettet som er brukt tilsvarer NPR-meldingen, men er ikke 
kontrollert og "vasket" slik dette gjøres for data som er utlevert direkte fra NPR. Dette kan gi små avvik 
som ikke antas å være vesentlig for dette formålet.  

I tillegg til standard datasett tilsvarende NPR-meldingen er det anvendt data vedrørende virksomheten 
på operasjon, akuttmottaket og medisinsk service (bildediagnostikk og medisinske laboratorier).  

Befolkningsdata, SSB 
Befolkningsprognoser er hentet fra SSB. Det er brukt fremskriving med midlere verdier (MMMM) for 
2015, 2020, 2025, 2030 og 2040.  

Kapasitetsdata 
Data om dagens kapasitet i SSHF bygger på gjennomgang av tegninger og befaringer hvor dagens 
anvendelse av de kapasitetsbærende rommene er kartlagt. Dette er utført av SSHFs personale i 
samarbeid med rådgiver våren 2013. Det innebærer at data for kapasitet er "ferskere" enn 
aktivitetsdata som er fra 2011 som brukes som grunnlag for beregning av kapasitetsbehovet. Se 
senere avsnitt om kapasitetsberegninger. 

4.1.2 Datagrunnlag bygg 
Sykehusets samlede bygningsmasse er kartlagt av Multiconsult. Teknisk tilstand og funksjonalitet er 
oppsummert i egen rapport basert på systematikken Multimap som benyttes av alle helseforetak. 

Kartleggingene og rapporten ble oppdater ved oppstart av utviklingsplanarbeidet. 

Rambøll har som et supplement til Multimap, gjennomført stikkprøvekontroller og utarbeidet en egen 
rapport om teknisk infrastruktur og robusthet. SSHF har med bakgrunn i rapporten, utarbeidet en 
teknisk tilstandsrapport på bygg og infrastruktur.  

Ut over de utarbeidede rapportene er det innhentet og systematisert tegningsgrunnlag for alle 
lokalisasjoner. Tegningene er kontrollert gjennom befaringer hvor både representanter for sykehuset, 
arbeidsgruppe virksomhet og arbeidsgruppe bygg var representerte. 

 

4.2 Fremskrivingsmodell 
Fremskriving av aktivitet til 2030 er gjennomført ved hjelp av Modell for fremskriving av aktivitet i 
sykehus 2 som ble utviklet parallelt med arbeidet med utviklingsplanen i regi av Kompetansenettverk 
for sykehusplanlegging. Prosjektet Utviklingsplan 2030 for SSHF ble brukt som nasjonalt test-ca.se for 
utarbeidelse av brukerveileder for fremskrivingsmodellen. Fremskrivingsmodellen er illustrert i 
nedenstående figur og utførlig presentert i delrapportene pasientforløp somatikk og psykisk helsevern 
og rus.  

                                                      
2 Beskrivelse av Modell for fremskriving av aktivitet i sykehus, utkast v0.5, mai 2013 
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Figur 6: Fremskrivingsmodell for forventet aktivitet og kapasitetsbehov i sykehus  

Fremskrivingsmodellen for aktivitet i sykehus består av fem deler: 

 Del 1: Kvantitativ modell. Fremskriving av aktivitet basert på dagens aktivitet og endring i 
befolkningsutvikling og basert på endringer i BNP. 

 Del 2: Kvalitativ modell for analyse av endringsfaktorer. Analyse av pasientforløp. 

 Del 3: Kvalitativ modell for analyse av endringsfaktorer. Scenarioutvikling. 

 Del 4: Beregning av kapasitetsbehov. 

 Del 5: Beregning av arealbehov. 
 
Del 1A: Fremskriving av aktivitet basert på forventet demografisk utvikling: 
Det tas utgangspunkt i aktiviteten i 2011 som fremskrives til planhorisont 2030. For fremskrivingen av 
befolkningen er SSB sin befolkningsprognose for middels nasjonal vekst lagt til grunn. Prognosen 
benevnes MMMM. 

Del 1B: Konsekvenser av endringer i BNP 
Denne delen av modellen er ikke egnet for beregninger av framtidig aktivitet på HF-nivå. 

Del 2: Analyse av pasientforløp 
Endring i modellens del 1 bygger på aktivitetsdata som er fremskrevet demografisk. På dette 
grunnlaget er det gjort analyser og beregninger av effekten av endringsfaktorer som påvirker forventet 
aktivitet i framtiden. Slike faktorer omfatter: 

 Oppgavefordeling mellom sykehus og kommune.  
 Endring i oppgavefordeling mellom sykehus 
 Omstilling fra innleggelse til dagbehandling og poliklinikk 
 Effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser 
 Endring i oppholdstyper fra normalseng til observasjonsplass, pasienthotell mm. 

 
Analysene av endringsfaktorene er knyttet til pasientforløp for definerte pasientgrupper, og er en 
integrert del av fremskrivingsmodellen. Det kan også gjennomføres scenarioanalyser for 
endringsfaktorer som har en overordnet påvirkning.  
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Pasientforløpsanalysene er utføret for pasientgrupper inndelt etter diagnosekoder. To arbeidsgrupper, 
en for somatikk og en for psykisk helsevern og rus, analysert dagens og framtidige pasientforløp. 
Vurderingen av konsekvenser av endringsfaktorene bygger på strategiske føringer, analyser av 
trender/utviklingstrekk, sammenligning med andre sykehus/beste praksis og relevant faglig 
informasjon. Det er simulert konsekvenser av ulike grader av endring. Kartlegging og analyser av 
foretakets potensial for endring er et viktig grunnlag for vurderingene.  

Del 3: Scenarioanalyser  
Scenarioanalyser er anvendt for endringer på et overordnet nivå og som ikke er analysert som en del 
av pasientforløpene. Det er gjort scenarioanalyser for alternative, framtidige løsninger, herunder ulike 
forutsetninger om utnyttelsesgrader for bygg og overføring av oppgaver fra sykehus til 
kommunehelsetjenesten.  

Del 4: Beregning av kapasitetsbehov  
Del 4 i modellen viser beregning av behov for kapasitet i 2030. Kapasitetsbehovet er en direkte 
konsekvens av aktiviteten og valgte utnyttelsesgrader, og det er beregnet kapasitetsbehov for 
aktiviteten i 2011 og 2030.  

Kapasitet er i denne sammenhengen knyttet til kapasitet i bygget slik Klassifikasjonssystem for 
sykehusbygg definerer dette.3 Bygningsmessig kapasitet er knyttet til kapasitetsbærende rom. Dette er 
rom/plasser hvor det er en direkte sammenheng mellom den aktiviteten som gjennomføres og den 
kapasiteten som kreves.  

Ulike krav til kapasitetsutnyttelse gir ulike kapasitetsbehov for samme aktivitet. Hvordan man kan 
oppnå en høy kapasitetsutnyttelse avhenger av en rekke forhold: 

 Andelen elektiv virksomhet 
 Graden av spesialisering, oppdeling i avdelinger/fagområder 
 Sambruk av senger mellom avdelinger 
 Andelen 1-sengsrom  
 Andelen som ligger på pasienthotell, observasjonsplass, barneavdeling og intensiv/tung 

overvåking 
 Svingninger over ukedagene  
 Byggenes egnethet og tilgang til teknologi 
 Bemanning og organisering av virksomheten, herunder driftsopplegg i ferier og på helligdager  
 

Kapasitet for et sykehus er også avhengig av ressurser som bemanning, kompetanse, utstyr og 
kostnader/budsjettkrav. I fremskrivingsmodellen er det ikke tatt hensyn til dette, men det drøftes i 
senere kapitler. Alternative utnyttelsesgrader, som vist i nedenstående tabell, er drøftet. 

Tabell 1: Alternative modeller for beregning av utnyttelsesgrader 

 

Kommentarer til tabellen: 
 85 % belegg tilsvarer fult belegg i 310 dager i året. Det er da forutsatt redusert belegg i helger, 

bevegelige helligdager og i ferier. 90 % belegg gir tilsvarende fullt belegg i 329 dager i året. 

                                                      
3 Klassifikasjonssystem for sykehusbygg, Helsedirektoratet, veileder v 3.1.2, september 2013 

Driftsdager Åpningstid 

Timer/ 

pasient Driftsdager Åpningstid 

Timer/ 

pasient

Normalseng + int/tung overvåk. 85%   310 dg 24 24 90%  329 dg 24 24

Observasjonsplasser 80 % 292 dg 24 24 80 % 292 dg 24 24

Hotellsenger 75 %, 274 dg 24 24 75 %, 274 dg 24 24

Dagplasser 230 8 4 t pas 230 10 4 t pas

Undersøkelses- og behandlingsrom 230 7 45 min 240 10 30 min

Operasjonsrom 230 7 faktisk tid 240 10 faktisk tid 

Bildediagnostiske rom 230 7 30 min 240 10 20 min

Rom/plasser

Alternativ 1 Alternativ 2
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 Dagåpne enheter som poliklinikker og dagenheter vil ha 230–240 driftsdager i året. (52 uker – 
6 uker stengt (ferie + påske og jul) = 46 uker*5 dager =240 dager – bevegelige helligdager = 
ca. 230 dager).  

 Åpningstid per dag er som regel lengre enn effektiv driftstid. Ved beregning av 
kapasitetsbehovet er det den effektive driftstiden som gjelder. Erfaringer viser at det er 
vanskelig å holde effektiv driftstid gjennom hele dagen, spesielt ved mindre og mellomstore 
sykehus. En kartlegging for SSHF viser at poliklinikkene er i effektiv bruk 5-6 timer per dag. 

 Antall minutter per konsultasjon i poliklinikken varierer mellom fag og pasientgruppe. I 
alternativ 1 er det brukt 45 minutter som for de fleste tilfeller er en romslig tid med pasienten, 
men det skal også fange opp venting/logistikk, etterarbeid mv. For alternativ 2 er det brukt 30 
min. En reduksjon til 30 min per konsultasjon gir en kapasitetsøkning på 33 %. Effektivisering 
av tidsbruken i poliklinikken har relativt større effektiviseringsgevinst enn økte åpningstider.  

 For ordinære dagenheter vil det være antall pasienter per dag som har størst virkning på 
kapasitetsutnyttelsen. Med 8 timers åpningstid er det realistisk med 2 pasienter per plass i 
gjennomsnitt. Kapasiteten per dialyseplass er direkte avhengig av åpningstider og dermed 
bemanning. Hvis man ikke legger opp til nattdialyse er 2 pasienter per plass 7 dager i uka 
maksimum.   

 Deler av operasjonsenheten er døgnåpen. Dette reduserer kapasitetsbehovet. Tid per 
operasjon varierer med type prosedyre, og dagens erfaringstall er lagt til grunn.  

 Noen radiologiske laboratorier er døgnåpne mens det vanligvis er dagdriften som bestemmer 
kapasitetsbehovet.   

Tabellen viser alternative beleggsprosenter for normalsenger. Ved beregning av kapasitetsbehov er 
det nødvendig å se på ulike krav til kapasitetsutnyttelse for ulike typer senger. Følgende krav til 
utnyttelse er brukt:  

 Normalseng   85 % (ref tabell 1) 
 Intensivseng/tung overvåking Ref "Walesmodellen" (se under) 
 Hotellseng   75 % 
 Observasjonsplass  80 % 

 
For beregning av kapasitetsbehov er det for SSHF forutsatt utnyttelsesgrader som vist i alternativ 1.  

Kapasitetsbehov for intensivplasser for SSHF er beregnet etter "Walesmodellen" (Lyons 2000) som 
også er brukt i andre norske sykehusprosjekter. "Walesmodellen" har følgende forutsetninger:  

 1 enhet4/500 000 befolkning = 29 intensiv og 56 intermediær5 senger (gjennomsnittsbehov) 
 1 enhet/500 000 befolkning = 39 intensiv og 69 intermediær senger (for å dekke variasjon i 

behovet 95 % av tiden) 
 3 enheter/500 000 befolkning = 48 intensiv og 81 intermediær senger (for å dekke variasjon i 

behovet 95 % av tiden) 
 5 enheter/500 000 befolkning = 51 intensiv og 87 intermediær senger (for å dekke variasjon i 

behovet 95 % av tiden) 

Dagplasser inndeles i dagplasser/hvileplasser for dagopphold i forbindelse med utredninger, 
undersøkelser og for eksempel behandling med legemiddelinfusjoner (biologiske legemidler, 
kjemoterapi), dagplasser for pasienter som skal til dagkirurgi og dialyseplasser. For beregning av 
behovet for dagplasser er det brukt alternativ 1 i tabellen. 

I poliklinikkene er det også spesialrom som ikke er generelle, men spesielle på grunn av utstyr eller 
bruksmåte. Det kan være endoskopirom, nukleærmedisin, hjerte/lunge lab osv. I fremskrivingen er det 
gjort et anslag for antall spesialrom i tillegg til konsultasjonsrom.  

Del 5: Beregning av arealbehov  
Et beregnet arealbehov er en funksjon av beregnet kapasitetsbehov for de kliniske hovedfunksjonene 
som man har tilgang på aktivitetsdata for, og arealstandarder per dimensjonerende rom/romkategori. 
Tabell 2 viser eksempler på arealstandarder for døgnplasser, dagplasser, poliklinikkrom og 

                                                      
4 Enhet = Sykehuslokasjon 
5 I dokumentet videre benevnes intermediærsenger som tung overvåking. Dette er en benevnelse som benyttes i 
klassifikasjonssystem for sykehusbygg. Intermediærsenger benyttes også i andre sammenhenger slik som i kommunale 
enheter. 
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operasjonsrom i 9 sykehusprosjekter. Med noen unntak er det klart sammenfall i valg av standarder 
for disse prosjektene.  

Arealbehovet per rom/plass gir grunnlag for å beregne netto arealbehov for et funksjonsområde, f.eks. 
et sengeområde. Arealstandarden omfatter arealet i sengerommet og arealene i alle nødvendige rom 
som inngår i et sengeområde. Dette omfatter vanligvis støtterom, oppholdsrom for pasienter, 
undersøkelsesrom, kontorer og oppholdsrom for personalet. De fleste prosjektene i tabellen har 1-
sengsrom med eget toalett/bad til hvert rom.  

Tabell 2: Arealstandarder i sykehusprosjekter 

Normal-

senger

Pasient-

hotell

Obs-

plass

Tung 

overvåk Inten.

Voksen 

psyk

Rus 

behandl Kir. Med. Dialyse

Dag-

kirurgi

Sentral 

opr.

Opp-

våkning

NLSH Vestreålen 26,6 20,0 22,0 30,0 18,0 18,0 18,0 28,0 110,0 110,0 15,0

NLSH Bodø 23,1 22,0 20,0 24,0 36,0 15,0 15,0 22,0 27,0 110,0 110,0 16,0

Unn Narvik 26,0 22,0 22,0 35,0 40,0 40,0 40,0 18,0 18,0 18,0 28,0 120,0 120,0 15,0

Nye Molde sykehus 26,6 25,0 30,0 40,0 42,0 15,0 15,0 30,0 90,0 110,0 16,0

Nytt østfoldsykehus 25,5 23,0 22,0 30,0 42,5 41,5 15,0 15,0 20,0 30,0 110,0 110,0 21,0

Ahus 27,8 20,0 31,2 40,0 15,0 15,0 15,0 30,0 110,0 110,0 21,0

St. Olavs Hospital 26,6 15,0 15,0 30,0 110,0 110,0 16,0

PSA Kristiansand 42,0

Arealstandarder i sykehusprosjekter, m2 netto per rom med støtterom
Dagplasser

Poli-klinikk

Operasjon Døgnplasser

 

 

4.3 Transportanalyser 
For dette prosjektet er det utarbeidet en egen transportanalyse som viser tilgjengeligheten til sykehus 
for befolkningen i Agder, og hvordan den påvirkes av de alternative modellene for sykehusstruktur. 
Det er også gjort beregninger som viser det stedet i SSHFs opptaksområde som gir kortest avstand 
for alle innbyggerne, altså den optimale lokaliseringen hvis det kun tas hensyn til avstand. Det er i 
tillegg beregnet transporttid med ambulanse i 2030 for fødende for de samme modellene. Asplan Viak 
har utarbeidet analyser av tilgjengelighet målt i transporttid til sykehus for befolkningen i SSHFs 
opptaksområde og for utvalgte pasientgrupper.  

ATP-modellen som er benyttet er et dataverktøy for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Modellen kan dokumentere arealers eller enkeltpunkts tilgjengelighet med ulike transportmiddel. 
Modellen er basert på en digital modell av vegsystemet. Stedfestede data for bosetting, 
arbeidsplasser og transportsystem knyttes sammen i et geografisk informasjonssystem (GIS). For mer 
informasjon om ATP-modellen, se www.atpmodell.no. 

Som grunnlag for beregningene er det benyttet siste versjon av databasen Elveg. Befolkningstall for 
2012 pg 2030 er hentet fra SSBs prognose med midlere verdier for befolkningsutvikling (MMMM). 
Aktivitetsdata er hentet fra SSHF. Aktivitetsdata er levert av prosjektet. 

Analysene bygger på dagens befolkning (2012) og befolkningen fremskrevet til 2030 i opptaksområdet 
for sykehusene i SSHF. Tilgjengelighetsanalysene for 2030 tar hensyn til konsekvenser av aktuelle, 
større samferdselstiltak som er under vurdering/planlegging. 

Disse analysene gir et bilde av tilgjengeligheten for befolkningen til ulike lokalisasjoner for sykehus 
ved bruk av bil, men uten å differensiere på hvilke behov en pasient har og hvilke tilbud de enkelte 
sykehusene kan gi.  

 

4.4 Økonomianalyser 
De økonomiske beregningene har som formål å bringe kunnskap om de viktigste økonomiske 
konsekvensene av de tre aktuelle strukturalternativene. Det er gjort beregninger knyttet til både 
rammer, drift og investering.  

De økonomiske rammene for den samlede helsetjenesten i Norge, har over tid vært på et stabilt nivå 
tilsvarende ca. 12 % av fastlands-BNP og 9 % av samlet BNP. Tilsvarende nivå legges til grunn for 
økonomiske rammer frem mot 2030. Den utviklingen i BNP som legges til grunn, er hentet fra 
Finansdepartementet (Perspektivmeldingen), korrigert for demografisk fremskriving for Sørlandet. 
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De kostnadsdrivere som forventes å medføre størst forskjell mellom de tre strukturalternativene er 
identifisert. For hver kostnadsdriver er det gjort beregninger som viser forskjellene mellom 
alternativene én, to og tre i et 2030-perspektiv. Beregningene tar utgangpunkt i aktivitetstall fra 2013, 
regnskapstall fra 2012 og budsjetttall for 2014 (bemanningsbudsjett). Det er lagt til grunn en 
aktivitetsvekst som beregnet i dette prosjektet. Oppgitte tall er i dagens kroneverdi.  

For å beregne forventede investeringer til 2030, er det tatt utgangspunkt i de forventetede kapasitets 
behov som er beregnet. I alternativ 1 og 2 er dagens kapasiteter videreført. Kapasitetsbehov som ikke 
er dekket i dag forutsettes nybygget. I alternativ 3 med videreføring på eksisterende areal er det gjort 
tilsvarende betraktning. Det er også beregnet to alternative helt nye sykehus i alternativ 3: ett ved 
dagens største lokasjon og ett på en ny tomt. Forventet kvaderatmeterkostnad er beregnet utifra 
sammenlignbare sykehusprosjekter i Helse Vest og Helse Sør-Øst i nyere tid. 

De enkelte alternativers investeringsnivå er annuitetsberegnet over 25 år, og er sammenholdt med de 
identifiserte besparelser for å kunne vise foretakets gjennomføringsevne og alternativenes bærekraft. 

 

4.5 Vurdering av kompetanse- og bemanningsbehov 
Grunnlagsdata fra SSB om befolkningsvekst på Agder danner grunnlag for analyser om SSHF vil ha 
tilstrekkelig arbeidskraft i framtiden. I tillegg vil Nasjonale og regionale 
utredninger/kartlegginger/analyser om endringer i behandling, kompetansebehov med mer. Summen 
av disse danner sammen med foretakets egne utredninger, grunnlag for analyser som skal identifisere 
framtidig personell- og kompetansebehov samt identifisere sårbare områder. Følgende 
forutsetninger/rammebetingelser er hensyntatt. 

 Befolkningsvekst på Agder på 26 % og en økt etterspørsel på 15 prosent.  
 Grunnlagsdata fra SSB viser at andelen over 80 år vil øke mer enn andelen yrkesaktive. Antall 

yrkesaktive pr. pensjonist vil reduseres fra 3,4 i dag til 2,1 i 2040 på Agder med variasjoner pr. 
kommune. 

 Personalsammensetting og fremskriving av bemanningsbehov mot 2030. 
 Kvinneandelen for leger har økt fra 40 til 45 % i perioden 2008 til 2012. Denne utviklingen 

ventes å fortsette. 
 Vaktberedskap for leger utgjør 50 % av kostnadene for yrkesgruppen. Endringer som følge av 

vaktberedskap (modell 1-3). 
 Usikkerhet knyttet til konsekvensene av endringer i legespesialiststruktur.  
 Fremskrivning av personell og kompetansebehov basert på dagens behandlingsnivå. 
 Fremskriving av antall operasjoner, intensivsenger, beredskap og fødetilbudet. 
 Walesmodell for intensiv senger/sykepleiere. 
 Skille mellom sykepleiere og spesialsykepleiere på intensiv. 
 DRG vekt/årsverk. 
 25% tyngre pasienter/sykere. 
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Tabell 3: Endringer i tilgjengelig arbeidskraft i aldersgruppe 25-66 år og endringer i 
aldersgruppe 67+ år  i Aust-Agder og Vest-Agder 

 

 

4.6 Vurdering av bygg og infrastruktur 
Det er gjennomført befaringer ved alle de sentrale anleggene i SSHF i perioden oktober/november 
2012. Dette omfatter både somatikk og psykiatri. På befaringene deltok rådgivere på alle fagområder 
(sykehusplanlegging virksomhet, sykehusplanlegging arkitektur og byggeteknikk). Sammen med 
teknisk dokumentasjon og informasjon fra teknisk personell ved SSHF, inngår befaringene i 
grunnlaget for mulighetsstudiene, forslag til framtidige løsninger og konsekvensberegninger. 

Ut over de sentrale sykehusanleggene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, er det gjennomført 
befaringer ved Kongsgård, A-Klinikken, Solvang DPS og Strømme DPS. 

Under befaringene ble det lagt vekt på å kartlegge eksisterende arealer i forhold til anvendelighet sett 
opp mot dagens bruk om mulig framtidig bruk.  

I prosjektets tidlige faser ble det gjennomført mulighetsstudier for bygningsmessig utvikling/utvidelser 
uavhengig av program og innhold. Tomtestørrelser, reguleringsmessige forhold, eksisterende 
bygningsmasses struktur og påbyggingsmuligheter ble studert. 

Mulighetsstudiene viste relativt stor forskjeller i utbyggingspotensialer mellom de ulike lokalisasjonene. 
Konklusjonen fra mulighetsstudiene var at videre studier ikke begrenses til dagens tomter, med 
medtar tilliggende tomteområder uavhengig av eierforhold og dagens regulering. 

 

4.7 Kriterier for vurdering av alternative driftsmodeller 
Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i framtiden? 

Kriterier er egenskaper ved løsningene og skal gi grunnlag for å sortere og prioritere alternative 
løsninger innbyrdes. De skal skille mellom gode og dårlige alternativer. I tillegg må de være viktige og 
relevante, og det skal være relativt lett å vurdere i hvor stor grad en løsning oppfyller kriteriet eller 
ikke.  

Evalueringskriterier har vært drøftet i en rekke fora internt og eksternt. Det har vært utfordrende å 
definere entydige, anvendelige kriterier som kan aksepteres av ulike interessenter. Prosjektet har 
likevel lagt vekt på å få evalueringskriterier fastsatt før alternative modeller skal vurderes. 
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Det kan diskuteres om en økonomisk ramme kan være et kriterium for valg av løsning, etter som alle 
alternativene må kunne løses innenfor en forsvarlig ramme. I praksis er det nyttig å kunne se den 
relative, økonomiske forskjellen mellom alternativene for dermed å kunne vurdere "hva man får for 
pengene". Økonomi er derfor tatt med som et kriterium.  

Faglige, kvalitative kriterier kan være spesielt vanskelig å måle og det er viktig at man finner 
representative, målbare egenskaper som kan brukes. Kvalitetskriteriet i dette prosjektet sier ikke noe 
om kvaliteten på dagens virksomhet i SSHF. Kriteriet brukes for å vurdere hvor godt ulike 
driftsmodeller legger til rette for faglig kvalitet i framtiden. 

Utviklingsplanen med vedlegg og referanser skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for å vurdere 
løsningene i forhold til hverandre. Vurdering og eventuell vekting av kriteriene bør gjøres så enkelt 
som mulig. I tilsvarende prosjekter er det oftest benyttet en enkel poengskala for vurdering uten 
innbyrdes vekting av kriteriene. Alternativt kan det benyttes en fargeskala som lettere gir en visuell 
forståelse av hvor gode alternativene er. Etter grundige drøftinger i arbeidsgruppene, er konklusjonen 
at i dette prosjektet vektes ikke de ulike kriteriene kvantitativt, men kriterienes relative betydning 
drøftes kvalitativt, sammen med en enkel poengskala for scoring av modellene mot hvert av kriteriene. 

Etter en lengre prosess synes det nå å være bred tilslutning fra fagmiljøer og brukere om følgende 
hovedkriterier, som ble vedtatt av styret for SSHF høsten 2013 (sak 81/2013 og sak 97/2013): 

 Faglig kvalitet 

 Helhetlige pasientforløp 

 Samfunnsmessig bærekraft 

 Tilgjengelighet 

 Økonomi. 

For hvert kriterium er det beskrevet sentrale elementer i vurderingsgrunnlaget. 
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5 Sørlandet sykehus i dag 

5.1 Helseforetaket, organisering og funksjoner 

5.1.1 Historikk  
Sørlandet sykehus HF ble etablert i 2003 ved fusjonering av daværende Aust-Agder sjukehus HF, 
Vest-Agder sykehus HF og Lister sykehus HF. Etter 2003 er sykehusene i Mandal og Farsund lagt 
ned slik at foretaket nå har tre hovedlokalisasjoner for somatikk: Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. 
Rehabiliteringsvirksomheten på Kongsgård i Kristiansand ble overført fra Rikshospitalet til SSHF i 
2008. I perioden 2004 til 2010 var det en betydelig oppgradering av tilbudene innen psykisk helse med 
bl.a. nytt poliklinikkbygg for ABUP i Kristiansand. Det ble bygget flere nye DPS, andre ble oppgradert 
og noen ble avviklet. Innen psykisk helse og rusbehandling er det virksomhet en rekke steder utenfor 
hovedlokalisasjonene. Allerede i 2001 ble det bygget et senter for kreftbehandling i Kristiansand med 
begge Agder-fylkene og deler av Telemark som opptaksområde. I 2002 var sykehuset i Arendal ferdig 
oppgradert med en ny fløy for bl.a. operasjon, intensiv, laboratorier og røntgen. 

Allerede før sykehusreformen i 2002 var det et omfattende samarbeid mellom sykehusene i Agder. 
Men situasjonen både før og etter reformen har også vært preget av konkurranse og strid om 
funksjonsfordeling mellom sykehusene. Likevel er SSHF videreutviklet til et velfungerende og 
kostnadseffektivt helseforetak med svært høy egendekningsgrad. 

SSHF er ett av 10 helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.  

5.1.2 Opptaksområde og sykehusstruktur 
Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i begge Agder-fylkene. SSHF har 
også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget i 
slutten av 2013 er ca. 290 000 mennesker.  

SSHF driver sin virksomhet over store deler av Agder og sykehuset har et bredt spekter av 
spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helse og rus-/avhengighetsbehandling. 

 

Figur 7: Lokalisering av SSHFs virksomhet i 2014. 

Sykehus

DPS, poliklinikk o.a.

+ 21 ambulansestasjoner
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Den største delen av virksomheten foregår i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, hvor også de 
somatiske sykehusene ligger. SSHF har en stor utadrettet aktivitet innen psykisk helse og 
avhengighetsbehandling lokalisert slik kartet viser. SSHF har i tillegg tilstedeværelse over det meste 
av Agder gjennom akuttberedskapen til ambulansetjenesten. 

5.1.3 Gjeldende strategiplan (2012–2014) 
Foretaket har som mål å gi helhetlige og individuelt tilpassede behandlingstilbud til pasienter og 
pårørende, sikre effektive behandlingslinjer og drive målrettet opplæring. Helseforetaket skal gi 
behandling av høy kvalitet innenfor både somatikk og psykisk helsevern, herunder også prehospitale 
tjenester, habilitering, rehabilitering og rus- og avhengighetsbehandling.  

Det mest grunnleggende utsagnet for foretakets virksomhet uttrykkes i visjonen Trygghet når du 
trenger det mest. 

Med utgangspunkt i befolkningens behov, faglig vurderinger og krav fra eier har SSHF valgt å fremme 
fem strategiske satsningsområder for perioden 2012-2014: 

 Kvalitet og pasientsikkerhet - i trygge hender  

 Kultur for helhet  

 Samhandling for høyere kvalitet og effektivitet  

 Rusbehandling - SSHF i bresjen for kunnskapsbasert behandling  

 Kreftbehandling - det beste foretak utenfor regionsykehus  

Det er utarbeidet handlingsplan for hvert satsningsområde og de strategiske målene følger samme 
inndeling som målformuleringene i dokumentet Strategisk fokus i Helse Sør-Øst RHF. 
 

5.2 Organisering og funksjonsfordeling 
De kliniske funksjonene i SSHF er samlet i de tre klinikkene: Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og 
Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Gjennomgående støttefunksjoner 
dekkes av Medisinsk serviceklinikk og Driftsenheten. Det er i tillegg tre sentrale stabsavdelinger: 
Fagavdelingen, Økonomiavdelingen og Organisasjonsavdelingen.  

 

Figur 8: Organisasjonskart for SSHF. 

SSHF har en tverrgående klinikkledelse som gjelder alle lokasjoner. Innen klinikkene er det dels 
avdelinger med ansvar for virksomhet på tvers av geografi, og dels separate avdelinger for hver 
lokalisasjon innen samme fagområde.  
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Medisinsk klinik k
Medisinsk klinikk består av indremedisin, med alle grenspesialiteter; nevrologi, revmatologi, fysikalsk
medisin og rehabilitering, barnemedisin og barnehabilitering, og kreftbehandling inkl. stråleterapi.

Kirurgisk klinikk
Kirurgisk klinikk består av avdelinger for ortopedi, kirurgi (med grenspesialitetene kar, urologi,
bryst/endokrinkirurgi og gastrokirurgi), øye, øre-nese-hals, anestesi inklusiv intensiv og akuttmottak,
operasjon, gyn/føde, syketransport og prehospitale tjenester (PTSS, med 21 ambulansestasjoner, et
luftambulansehelikopter, kommunikasjonen med legevaktsentralene og leger tilknyttet
helseradionettet).

Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling
Det er i 9 avdelinger i klinikk for psykisk helse innen fagområdene voksenpsykiatri, barne- og
ungdomspsykiatri og avhengighetsbehandling. Disse er Psykiatrisk sykehusavdeling og 4
distriktspsykiatriske sentra, Avd. for psyk.helse barn og unge, Avd. for rus- og
avhengighetsbehandling og Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer samt Barns Beste,
som er et nasjonalt nettverkskompetansesenter for barn som pårørende.

Medisinsk serviceklinikk
Fagfelt i medisinsk serviceklinikk er medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin,
mikrobiologi, patologi og radiologi.

Tabell 4: Lokalisering av kliniske funksjoner i SSHF.

MEDISINSK KLINIKK Arendal Kr.sand Fl.fjord

Barnemedisin og barnehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Indremedisin

Nevrologi

Revmatologi

Kreftsenter med stråleterapi

KIRURGISK KLINIKK Arendal Kr.sand Fl.fjord

Gynekologi/obstetrikk

Kirurgi

Ortopedi

Øre,-nese, -halsavdeling

Øyeavdeling

Anestesi

Operasjon

Prehospitale tjenester*

*AMK lokalisert på Fyresmoen, helikopterbase i Arendal, 21 ambulanser fordelt utover opptaksområdet

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE, RUS- OG AVHEGIGHETSBEHANDLING Arendal Kr.sand Fl.fjord

Abup

BarnsBeste

Distriktspsykiatriske senter (DPS)*

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Psykiatrisk sykehusavdeling

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling**

*DPS: Kristiansand (Solvang og Strømme), Lister (Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord) og Aust-Agder
(Bjorbekk/Tvedestrand/Grimstad) + akuttambulantteam.

**ARA: Også Byglandsfjord

MEDISINSK SERVICEKLINIKK Arendal Kr.sand Fl.fjord

Immunologi

Transfusjonsmedisin

Medisinsk biokjemi
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Medisinsk mikrobiologi

Patologi

Radiologi

Driftsenheten
Denne klinikken omfatter en rekke forskjellige ikke-medisinske støttefunksjoner som arkiv og
dokumentasjon, IKT, husøkonom, kjøkken/kantine, logistikk, medisin teknisk, resepsjon og sikkerhet,
eiendomsforvaltning, teknisk drift og vedlikehold samt sekretariat og servicetorg. Klinikken har også
ansvar for drift av Sørlandet sykehus parkering AS.

Sentraladministrasjonen består av tre avdelinger som også koordinerer en rekke råd og utvalg:

Organisasjonsavdelingen
Organisasjonsavdelingen omfatter enhetene/funksjonene: personal og arbeidsmiljø, utvikling og
utdanning, informasjon, sykehusprester, juridisk rådgivning og sekretariat for foretaksledelsen.

Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen omfatter enhetene/funksjonene: sentral økonomistab (foretakets økonomistyring,
budsjett, rapportering, analyse), regnskap, innkjøp og virksomhetsdata.

Fagavdelingen
Fagavdelingen omfatter enhetene/funksjonene: kvalitet og pasientsikkerhet, beredskap,
forskningsenheten, samhandling, smittevern, læring og mestring, bibliotektjenester og nasjonal
kompetansetjeneste for flått.

5.3 Dagens virksomhet
Sørlandet sykehus er i all hovedsak et veldrevet helseforetak med god kvalitet i pasientbehandlingen.

Sørlandets befolkning har i dag et tilbud og forbruker tjenester i tråd med landet for øvrig og de behov
som forventes å være i befolkningen (Magnussens behovsmodell). Dette kan vises i form av antall
pasienter eller antall DRG-poeng pr innbyggerekvivalent.

Befolkningen får over 91 % av sine behov for spesialisthelsetjenester dekket ved SSHF. Denne
egendekningsgraden er blant landets aller høyeste og på linje med universitetssykehusene i landets
største byer. Målt i DRG poeng er nivået på nær 85 %.

Kostnadseffektiviteten ved sykehus har i en periode på over 10 år vært blant landets aller beste, noe
blant annet kost pr DRG poeng fra Samdata 2012 illustrerer på en god måte. En av hoveddriverne for
dette er personelleffektivitet, til tross for drift ved 3 små/mellomstore lokasjoner i norsk målestokk.
Legedekningen har de siste år steget i takt med landet for øvrig, men Sørlandet har fortsatt en
dekning noe under landsgjennomsnittet (1,8 mot 2,0 leger/1000 innbygger). Alle yrkesgrupper ved
sykehuset er over snittet effektive, men det er særlig den lave andelen annet personell (ikke leger og
sykepleierressursene) som synes å utgjøre en vesentlig del av ulikheten.

5.3.1 Somatikk
Bak den effektive driften ligger et lavt sengetall pr innbyggerekvivalent og en god utnyttelse av den
sengekapasitet sykehuset har. Gjennomsnittlig liggetid og liggedager pr innbyggerekvivalent i
somatikken er blant de beste i landet, ref. Samdata 2012.

Tabellene under viser de overnevnte faktorer sammenliknet med andre sykehus i Norge.
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Figur 9: Antall somatiske 
pasienter pr 1000 innbyggere 
på Sørlandet i 2011 og 2012: 
Sørlandets befolkning 
benytter spesialist-
helsetjenester på 
landsgjennomsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Forbruk i DRG-
poeng for Sørlandets 
befolkning i 2011 og 2012: 
På nivå med lands-
gjennomsnittet og i tråd med 
Magnussen’s behovsfaktor 
på 102 for Sørlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: 
Egenbehandlingsgrad ved 
Sørlandet Sykehus 2011 og 
2012 på vel 91 % - på nivå 
med Universitetssykehusene 
i Stavanger, Bergen og 
Trondheim. Her vist som 
andel av antall 
konsultasjoner i eget foretak 
for 2012. (målt i DRG er 
nivået vel 84 %) 
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Figur 12: Kostnad pr DRG 
poeng 2012, 87 % av 
landssnittet inkl. 
kapitalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadseffektiviteten ved SSHF har også bidratt til den høyeste driftsmargin i Helse Sør-Øst i 2012 
og 2013 (2,4 %) Det økonomiske resultatet i 2013 ble 133 mill.kroner mot 124 mill.kroner i 2012. Dette 
har bedret sykehusets investeringsevne betraktelig, og sykehuset investerer i størrelsesorden 250 
mill.kroner pr år i MTU og bygningsvedlikehold. 

Effektiv bruk av personell i somatikken er hovedårsaken til den gode kostnadseffektiviteten i foretaket, 
til tross for drift med vaktordninger på 3 lokasjoner.  

 

Figur 13: 
Personellinnsats pr 1000 
innbyggere i somatikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensyntatt høy egenbehandlingsgrad og vaktordninger 3 steder viser dette et veldrevet sykehus sett 
ut fra økonomiske perspektiver. I det samme bildet vises det at legedekningen for Sørlandet er omlag 
10 % under landssnittet. 

En av de underliggende årsakene til den gode driften, er utnyttelsen av de somatiske sengene ved 
sykehuset. Her vist i form av sengefaktor samt gjennomsnittlige liggetider og liggedager pr 
innbyggerekvivalent. Sykehuset har blant landets aller laveste gjennomsnittlige liggetid både innen 
medisinske og kirurgiske fag, i snitt 3,92 dager(2012) samt en sengefaktor målt i senger pr 1000 
innbygger som er blant landets laveste. Disse tallene er i 2013 enda noe lavere.  
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Figur 14: Antall 
liggedager per 1 000 
innbyggere og 
gjennomsnittlig 
liggetid (*100) for 
døgnopphold i 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Sengefaktoren vises her inklusive hotellsenger for Sørlandet. En rekke sykehus holder dette utenfor, 
noe som vil senke Sørlandets faktor til 1,8, på linje med Stavanger og Ahus som har landets laveste 
nivå. (Vist med en strek i grafen under). Dette er ca. 15 % under gjennomsnitte ved norske somatiske 
sykehus. 

 

Figur 15: Sengefaktor 
målt som antall 
effektive senger i 
sykehus pr 1000 
innbyggere, 2011-
2012. 

 

 

 

 

 

 

Det skal også nevnes at Sørlandet har et godt utbygget rehabiliteringstilbud, da særlig på Kongsgård i 
Kristiansand, som ble overtatt av sykehuset i 2009. Det viser at forbruk av polikliniske 
rehabiliteringstjenester som for enkelte av kommunene på Sørlandet er blant landets høyeste, og det 
arbeides med å harmonisere tilbud og forbruk i nært samarbeid med kommunene. 

Til sist skal nevnes at det er store ulikheter i befolkningens forbruk av somatiske tjenester. Det er 
særlig ved sykehusene i Flekkefjord og Arendal det er en tendens til et noe høyt forbruk både av 
innleggelser og polikliniske tjenester. For områdene rundt Kristiansand er tendensen et noe lavere 
forbruk enn landsgjennomsnittet. Dette arbeides det med å analysere i nært samarbeide med 
kommunegrupperingene. Sykehuset har i 2012 og 2013 nesten ikke utskrivningsklare pasienter fra 
kommunene, noe som skyldes godt samarbeid over mange år mellom kommuner og sykehus. 

5.3.2 Psykiatri og rusbehandling (TSB) 
Også innen psykiatri og rusbehandling har sykehuset et godt utbygget tilbud til befolkningen på 
Sørlandet. Forbruket av tjenester i befolkningen ligger for disse områdene over landsgjennomsnittet. 

Her skal spesielt rusbehandlingsområdet nevnes, da tjenesteforbruket ligger om lag 40 % over 
landsgjennomsnittet både for poliklinikk og innleggelser. Her utgjør dog private aktører vel 50 % av det 
totale tilbudet for innleggelser, mens sykehuset står for nesten hele det polikliniske tilbudet.  
Det skal også nevnes en noe uavklart situasjon mellom kommuner og sykehus vedrørende ansvar og 

648

698

885

666

770

669 654

743
725

749

671

723

384 385
403 402 403

372
405

466 461

415
440

413

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Antall liggedager per 1 000 innbyggere og gjennomsnittlig liggetid (*100) for 

døgnopphold i 2012

Liggedager døgnopphold Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

2,1 2,1

3,0

2,0

2,4

2,0

1,8

2,0

1,8

2,1

1,9

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Sengefaktoren målt som antall effektive senger i sykehus per 1 000 

innbyggere, 2011-12. Korrigert for pasientstrømmer.

2011

2012

Uten

hotell-

senger

Side�103



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 34 av 126 

  

 

økonomi rundt distribusjon av legemiddel assistert rehabilitering av rusmisbrukere (LAR). Dette 
forventes avklart i inneværende år. 

Det er i dag etablert døgntilbud i Kristiansand og på Byglandsfjord for rusbehandling, samt poliklinikker 
i Arendal og Kristiansand. Blant de private aktørene er Blåkors – Lolandsheimen den dominerende 
aktøren. 

Innen voksenpsykiatrien utgjør sykehuset ca. 85 % av det polikliniske tilbud til befolkningen. Private 
avtalespesialister utgjør den øvrige andelen. For døgnplasser er det ingen private tilbud i regionen. 
Forbruket er ca. 15 % over landssnittet, noe som er betydelig over det som behovsfaktoren skulle tilsi. 
Det er store ulikheter mellom de ulike kommuneregionene i forbruksmønster, noe det arbeides med i 
samarbeid med kommunegrupperingene. Mye tyder på at nærhet til tilbudene har betydelig innvirkning 
på forbruket av disse tjenestene.  

I dag er distriktspsykiatriske sentre (DPS) godt utbygget og plassert 8 steder i bysentra fra 
Tvedestrand til Flekkefjord, samt at det er bygget ut en betydelig ambulant virksomhet for å hjelpe 
brukerne i hjemmesituasjonen. Dette gir en akseptabel tilgjengelighet for de aller fleste innbyggerne 
på Agder. Sykehuspsykiatrien er samlet på to steder; Arendal og Kristiansand. Det samme er barne- 
og ungdomspsykiatrien.  

Også psykiatri og rusbehandling har en stabil god økonomisk drift og ligger noe under 
landsgjennomsnitt i kostnadseffektivitet for innlagte pasienter og på landssnittet for DPS. 
De senere år er andelen behandlerpersonell økt opp mot landssnittet. 

 

Figur 16: Kostnader pr 
liggedøgn for sykehus-
psykiatrien i 2011-2012 
(Samdata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Kostnader pr 
liggedøgn i DPS 2011-2012 
(Samdata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 903

12 076

10 826

11 874
12 223

10 373

18 134

15 967

8 475

13 391

10 105

11 774

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Kost/døgn/sykehus (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/sykehus 2012

7 075

10 553

6 437 6 587

8 426

5 204

6 562

7 493

5 685

6 315

7 402
7 077

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Kost/døgn/DPS (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/DPS 2012

Side�104



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 35 av 126 

  

 

Figur 18: Personellfaktor pr innbygger ekvivalent ligger i sum noe over landssnittet, mens 
tilsvarende tall for behandlerfaktor ligger like under landssnittet ved utgangen av 2012. 

 

5.3.3 Kvalitetsfokus 
SSHF publiserer i dag alle rapporterte avvik/uønskede hendelser på nettsidene til sykehuset. Det er 
en vilje blant de ansatte å melde avvik, være åpne og publisere kvalitetsdata. Det rapporteres 
overlevelsestall for alle innlagte til Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, og det rapporteres 
forekomst av pasientskader i pasientsikkerhetskampanjen, Global Trigger Tool (GTT). 

SSHF er på vei til å få opprettet et system for kvalitetsindikatorer, hvor det skal systematiseres og 
presenteres flere registre over behandlingsavvik og kvalitet. Kvalitetsindikatorer som korridorpasienter, 
krisetid, etc. sier lite om pasientresultater. Klinikk for psykisk helse har valgt et overordnet 
kvalitetssystem etter den danske modellen (DDKM). Klinikken er akkreditert senest i 2013 etter 
standarden satt av DDKM. Alle laboratoriene i medisinsk serviceklinikk er akkreditert i henhold til ISO 
15189. Kirurgisk klinikk har fom 1.1.2014 innført komplikasjonsregister ved alle opererende 
avdelinger. Fokuset bør nå rettes mot behandlingsresultater.  

5.3.4 Organisasjon og utvikling 
Sørlandet sykehus er en av landsdelens største arbeidsplasser, med om lag 5.200 årsverk. Det er et 
høyt utdannings- og kompetansenivå blant de ansatte. Det er lav turnover blant alle ansattgrupper. 
Det er relativt lite sykefravær og generelt fornøyde medarbeidere (målt i medarbeiderundersøkelse i 
2013).  Det er god rekruttering på de fleste områder, også der SSHF har konkurranse fra private 
aktører. Innleie fra vikarbyråer er redusert de siste årene. 

Ledere er ambisiøse og tar ansvar for fagområdet sitt, i tillegg til å være lojale mot budsjett. SSHF blir 
representert i nasjonale forbedringsprogrammer og kvalitetsovervåkningsprogram som følge av at 
ansatte ønsker å kontinuerlig bedre fagområdene. Organisasjonen har vist omstillingsevne gjennom 
en rekke omlegginger de senere år, men det oppleves likevel motstand mot endringer. Strukturen med 
tre somatiske sykehus medfører noe rivalisering og interne konflikter, men det faglige samarbeidet 
omkring pasientbehandlingen er meget godt på tvers av geografi. Spesielt KPH har utviklet en sterkt 
desentralisert struktur som fungerer godt på tvers av fylkesgrenser.  

5.3.5 Forskning og samarbeid med utdanningsinstitusjoner 
SSHF har etablert seg som det mest forskningsaktive sykehuset utenfor universitetsmiljøene i Norge. 
Siden forskningsenheten ble opprettet for 12 år siden har SSHF passert 39 PhD’er og nærmere 500 
artikler med internasjonal referee. Således er utgangspunktet for de kommende år det aller beste med 
en stor etablert forskergruppe på snaut 100 forskere, en fortsatt stor produksjon og stadig utvikling. I 
nasjonal og internasjonal sammenheng har SSHF etablert spesielt sterke forskningsmiljøer innen 
nevrologi/flåttforskning, revmatologi, kardiologi, kvinnesykdommer og rus og psykiatri. 
Forskningskunnskap og -dokumentasjon ligger også til grunn for kommersialiseringen av den 
medikamentelle oppdagelse som har skjedd ved SFK (nov. 2013).  

Formell forskningskompetanse på doktorgradsnivå er et krav for å kunne utdanne kliniske spesialister 
og oppnå gruppe 1-status. Forskningen bidrar til å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, i 
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tillegg til å fremskaffe ny, verdifull kunnskap. Resultatene av forskningen skal bidra til å bedre 
pasientbehandlingen. 

Det er også etablert gode forskningssamarbeid med Universitet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen 
(UiB) og Universitetet i Trondheim (UiT). Dette samarbeidet vil fortsatt utvikles. 

Sju avdelinger/fagområder ved SSHF er godkjent med gruppe 1-status innen somatikk og kan tilby en 
fullstendig spesialistutdannelse. Dette gjelder Revmatologisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, generell indremedisin i Arendal og Kristiansand, 
fordøyelsessykdommer Arendal, lungesykdommer Kristiansand og Kirurgisk avdeling Kristiansand. 

Utdanning er en av sykehusets hovedoppgaver, og SSHF har et utstrakt samarbeid med Universitetet 
i Agder (UiA), og det er opprettet flere fora på ulike organisatoriske nivå for å optimalisere 
samarbeidet. I 2012 var det i alt ca. 650 studenter i praksis fra mer enn 20 ulike utdanningsløp, hvor 
de fleste var fra UiA. Studentene tar bachelor, etterutdanning og videreutdanning eller mastergrad. 
Hovedtyngden er sykepleier- og bioingeniørstudenter. Elever fra 3. trinn videregående skole og 
lærlinger får også praksis ved SSHF.  

5.3.6 Samarbeid med andre 
 
Brukere 
Sørlandet sykehus HF har opprettet et eget brukerutvalg, som et forum for samarbeid mellom 
representanter for pasienter/pårørende og sykehuset. Utvalget er et rådgivende organ for styret og for 
administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet. 

Brukerutvalget består av medlemmer fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner, fylkeskommunale eldreråd, Kreftforeningen 
og Råd og muligheter (ROM). 

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få et likeverdige offentlig 
spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, 
kjønn sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skjer gjennom 
systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene. 

I tillegg til det formelle brukerutvalget deltar brukere i en rekke andre fora. I klinikk for psykisk helse er 
det opprettet et eget brukerråd, og i ARA finnes det et brukerpanel. I KPH er det et prinsippvedtak om 
at brukere skal delta i alle viktige prosesser, og to brukere deltar i ledergruppen. Klinikken har også 
valgt å ansette erfaringskonsulenter, dvs. personer som inngår i personalet med utgangspunkt i egne 
erfaringer som brukere. I medisinsk klinikk har man også valgt å styrke brukerdeltakelsen, bl.a. ved en 
brukerstyrt poliklinikk for HIV-pasienter. 

 
Samarbeid med kommunene 
Sykehusene i Agder har hatt en lang tradisjon med godt samarbeid med kommunene. Dette har vært 
videreført og utviklet i SSHF. Ved opprettelsen av foretaket reiste administrerende direktør til alle 
kommuner for å informere om SSHF og drøfte felles utfordringer. I KPH ble det raskt tatt initiativ til 
jevnlige fellesmøter med kommunene i Agder. Dette resulterte i formelle avtaler om bl.a., innskrivings- 
og utskrivingsrutiner samt felles opplæringstiltak og en rekke prosjekter i forhold til enkeltkommuner. 

For å utvikle samarbeidet ytterliggere tok SSHF initiativ til opprettelsen av et felles ”Overordnet 
Strategisk Samarbeidsutvalg” (OSS). OSS er et partssammensatt, strategisk utvalg mellom Sørlandet 
Sykehus HF og kommunesammenslutningene i Agder. De 5 kommunesammenslutningene har 
opprettet hver sitt Regionale Samarbeidsutvalg som er organisert under OSS. Målsettingen med 
utvalget er å bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig 
tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse. Det skal være med og sikre et sømløst helsetilbud på 
tvers av tjenestetilbudene. Som følge av samhandlingsreformen er nye, obligatoriske avtaler inngått 
(en overordnet og 11 obligatoriske). Her er det lagt inn økonomisk insentiver. Dette fungerer best for 
opprettelse av kommunale øyeblikkelig hjelp enheter (delavtale 4) samt styring av utskrivningsklare 
pasienter. 

Kommunale øyeblikkelig hjelp-enheter (KØH) er nye tjenester som opprettes som følge av reformen. 
Det planlegges i alt 9 slike enheter på Agder, i første omgang skal disse kunne ta i mot 44 pasienter 
som ellers hadde blitt innlagt på ett av sykehusene.   

Side�106



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 37 av 126 

  

 

SSHF har et godt samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene, og det er lite problemer i 
forhold til utskriving av ”ferdigbehandlede” pasienter. Det arbeides med å få et tettere og mer 
kontinuerlig samarbeid med fastlegene. Dette er viktig for å få en mer hensiktmessig praksis for 
henvisninger, kontroller og samarbeid om pasientforløp. Det erfares et gjensidig ønske om 
forbedringer her.  

Politiet er også en viktig og god samarbeidspartner for sykehuset.  
 

Internasjonalt samarbeid 
SSHF opprettet i 2013 en internasjonal enhet for å legge til rette for samarbeid med sykehus og andre 
miljøer i både lavinntektsland og høyinntektsland. Forskningsenheten har et utstrakt internasjonalt 
samarbeid og en rekke avdelinger har samarbeid rettet mot fagutvikling i SSHF og hos 
samarbeidspartnere. Noen godt utviklede relasjoner er i forhold til: 

 Universitetet, det psykiatriske sykehuset og tuberkulosesykehuset i Arkhangelsk.  
 Haydom Lutheran Hospital har vært en partner siden 2002, med samarbeid på en rekke 

områder. 
 Nettverket Foundation Asklepios, hvor SSHF for tiden innehar presidentskapet, organiserer 

samarbeid mellom flere europeiske miljøer inne psykisk helse.  
 European Health Management Association, hvor SSHF for tiden sitter i styret. 

 
Media 
Det er et godt samarbeid med media i Agder og andre deler av landet. SSHF ønsker å være åpen og 
tilgjengelig for journalister. Kommunikasjonsenheten mottar daglig henvendelser fra media, og sørger 
for at redaksjoner kommer i kontakt med ønskede fagfolk og ledere. Kommunikasjonsenheten bistår 
også ansatte som ønsker oppslag i media. Antall medieoppslag som omtaler SSHF ligger på mellom 
50 og 100 per uke. Omdømmeundersøkelser viser at SSHF har stor tillit i befolkningen når det gjelder 
pasientbehandling, men noen utfordringer når det gjelder tillit og troverdighet som helseforetak. 

 

5.4 Aktivitet og kapasitet somatiske funksjonsområder 2011/2013  
I tillegg til beskrivelsene av driftssituasjonen ved SSHF er data om aktivitet og kapasitet viktig for å 
forstå dagens virksomhet 6. I denne sammenhengen er kapasitet knyttet til bygningsmessige ressurser 
i form av rom og plasser/senger. Det gir, med gitte forutsetninger for kapasitetsutnyttelse, grunnlag for 
å beregne kapasitetsbehovet i sykehuset og hvordan dette behovet samsvarer med de ressursene 
man disponerer.  

Det er oversiktene under ikke tatt hensyn til om utnyttelsen av den fysiske kapasiteten er begrenset av 
driftsmessige forhold som økonomiske rammer, bemanning, tilgjengelig kompetanse, 
oppgavefordeling oa. De kartlagte og beregnede kapasitetene vil ofte være større enn den 
tilgjengelige kapasiteten som bl.a. vises i SAMDATA sine rapporter hvor det tas hensyn til 
sommerstenginger og redusert kapasitet på grunn av bemanning.  

5.4.1 Utvikling i aktivitet 2009 til 2011 
Nedenstående tabell viser endring i aktivitet for de viktigste aktivitetsområdene innenfor somatikk i 
perioden 2009 til 2011.  

  

                                                      
6 Datagrunnlaget er beskrevet i kap. 4 og i vedlegg. 
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Tabell 5: Utvikling i aktivitet innen somatikk fra 2009 til 2011 for SSHF totalt 7 

2009 2010 2011 Endring Endring i %

Døgnopphold 45 143 45 183 46 929 1 786 4,0

Liggedager 158 310 152 581 161 813 3 503 2,2

Gjennomsnittlig liggetid 3,5 3,4 3,4 0,1 -1,7

Dagopphold 32 147 40 206 43 499 11 352 35,3

Polikliniske konsultasjoner 237 114 237 332 242 934 5 820 2,5

Bildediagnostikk 150 653 156 339 165 994 15 341 10,2

Endring i aktivitet 2009-2011 SSHF

 
 
Med unntak av dagopphold og radiologi har det vært små endringer i aktivitet på de viktigste 
områdene fra 2009 til 2011. Det har vært en sterk økning i antall dagpasienter, mens det har vært en 
liten økning i antall polikliniske konsultasjoner. På grunn av usikkerhet i registreringspraksis er 
fordelingen av aktivitet mellom poliklinikk og dagbehandling usikker.  

Det har vært en svak økning (ca. 1,3 % per år) i antall døgnopphold. 75 % av døgnoppholdene i 2011 
var øyeblikkelig hjelp innleggelser og av alle døgnoppholdene hadde 25 % en kirurgisk DRG (dvs. at 
behandlingen av pasienten krevde en operasjonsstuekrevende prosedyre). Gjennomsnittet for HSØ 
RHF var på 79 % øyeblikkelig hjelp. Av sammenlignbare HF hadde noen høyere andel øyeblikkelig 
hjelp (Ahus 81 %, Sykehuset Telemark 86 %, Sykehuset Østfold 86 % og Vestre Viken 82 %), mens 
andre hadde til dels betydelig lavere andel (Sykehuset Vestfold 69 % og Sykehuset Innlandet 74 %). 

Økningen i liggedager er lavere enn for antall døgnopphold, noe som gir en reduksjon i den 
gjennomsnittlige liggetiden fra 3.5 i 2009 til 3.4 i 2011.   

Tabell 6 gir grunnlag for å sammenligne gjennomsnittlig liggetid for SSHF med andre HF. Tall fra 
SAMDATA 2011 viser at SSHF er blant HF-ene som har den korteste, gjennomsnittlige liggetiden i 
landet. 8  

Tabell 6: Sammenligning av gjennomsnittlig liggetid9 mellom HF, SAMDATA 2011 

 

5.4.2 Aktivitet somatikk 2011 
Aktiviteten i 2011, fordelt på Arendal, Kristiansand, Flekkefjord og Kongsgård fremgår av tabellen 
under. Aktiviteten er fordelt på de viktigste aktivitetsområdene innenfor somatikk. For bildediagnostikk 
er tall for Mandal inkludert. Samlet har Flekkefjord ca. 10 % av aktiviteten, Arendal i underkant av 40 
% og Kristiansand omkring ca. 55 %. For operasjoner er det avvik i denne fordelingen hvor SSA er 
størst, noe som kan forklares med den høye andelen dagkirurgi, spesielt for øyepasienter.  

                                                      
7 Tallene er eksklusiv aktiviteten ved Kongsgård. Døgnopphold er angitt i avdelingsopphold.  
8 Samdata spesialisthetsetjenesten 2011, Helsedirektoratet 2012 
9 Beregnet på grunnlag av sykehusopphold 

HF

Døgn opphold 

totalt

Ikke kir døgn 

opphold

Kir døgn 

opphold

Sørlandet sykehus 3,8 3,5 4,6

Sykehuset Telemark 4,0 3,8 4,8

Sykehuset Vestfold 4,2 4,1 4,9

Vestre Viken 4,2 3,9 5,1

Sykehuset Innlandet 4,3 4,0 5,0

Sykehuset Østfold 3,7 3,4 4,8

Helse Stavanger 4,7 4,4 5,8

Helse Fonna 3,8 3,5 5,7

Møre og Romsdal HF 4,4 4,3 4,9

Helse Nord-Trøndelag 4,0 3,8 4,8

Sammenligning gjennomsnitt liggetid Sørlandet sykehus og 

andre HF. SAMDATA 2011
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Tabell 7: Aktivitet somatikk 2011 fordelt på sykehusenheter, antall og i %. 

Døgn 

opphold

% av 

SSHF Liggedager

% av 

SSHF

Dag 

opphold

% av 

SSHF

Polikl 

konsult

% av 

SSHF

Opera 

sjoner

% av 

SSHF

Bilde 

diagnostik

% av 

SSHF

Kristiansand 24 938 54 % 86 744 56 % 23 990 56 % 126 305 53 % 8 521 39 % 77 505 47 %

Kongsgård 792 2 % 9 869 6 %

Mandal 8 445 5 %

Arendal 17 149 36 % 57 579 34 % 15 446 36 % 96 613 40 % 10 423 48 % 59 712 36 %

Flekkefjord 4 753 10 % 17 347 10 % 3 552 8 % 19 374 8 % 2 712 13 % 20 332 12 %

Totalt 47 632 171 539 42 988 242 292 21 656 165 994

Aktivitet SSHF 2011 fordelt på enheter, antall og i % av hele SSHF

Tallene er eksklusiv DRG 390, 391 – friske nyfødte 

 

SSHF hadde i 2011 en egendekning målt i liggedager på 86,5 %. En lekkasje på 13,5 % tilsvarer 
omtrent den andelen av pasientene som har behov for behandling på regionnivå. Lekkasjene gikk 
hovedsakelig til OUS HF og Helse Bergen HF i tillegg til "nabo"-HF-ene Sykehuset Telemark HF og 
Helse Fonna HF. Med unntak av universitetssykehusene som i større grad tilbyr behandling på 
regionnivå, er dette den høyeste egendekningen i landet målt i liggedager. 10  

Det er et betydelig forbruk av bildediagnostiske tjenester i private røntgeninstitutter i Agder. Men som 
det fremgår av tabellen nedenfor, er forbruket av private spesialisthelsetjenester innen somatikk ellers 
relativt beskjedent. Aktiviteten omfatter i hovedsak dagbehandling.  

 
Tabell 8: Forbruk av spesialisthelsetjenester hos private leverandører fordelt på 
kommuneregioner 

 

5.4.3 Kapasitet somatikk 2013  
Kapasitet er i denne sammenhengen knyttet til bygningsmessig kapasitet slik dette er definert i 
Klassifikasjonssystem for sykehusbygg. Tallene bygger på SSHFs egne registreringer i april 2013, og 
har fulgt Klassifikasjonssystem for sykehusbygg. I figuren under er det vist oppbygging av kodene som 
identifiserer lokalisering av funksjoner i hovedbygg ved SSK.  

                                                      
10 Vurdering av aktivitet og kapasitet Akershus universitetssykehus, Dokumentasjonsgrunnlag, HSØ RHF 12. februar 2012 

Døgn 

opphold 

2012

Dag 

opphold 

2012

Polikliniske 

konsult. 

2012

Innbygger 

2011

Region Østre Agder 114 102 2 88513

Setesdalsregionen 5 21 0 6978

Knutepunkt Sørlandet 88 549 0 118995

Lindesnesregionen 17 118 0 35644

Listerregionen 27 49 1 35689

Totalt 251 839 3 285819

Døgnopphold, dagopphold og poliklinikk hos private leverandører 

2012

Side�109



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 40 av 126 

  

 

 

Figur 19: Koder som identifiserer lokalisering av funksjonene i hovedbygg, SSK 

For å kjenne igjen angivelse av bygg og fløy i SSK er det valgt å merke fløyene i bygg 10 etter 
geografi hvor M=midtfløy og de øvrige er himmelretninger. For SSA og SSF er angivelse av fløy med 
nummer/bokstav entydig. 

Tabell 9: Oversikt over endring i antall heldøgnsplasser (senger) for SSHF fordelt på somatikk 
og PHV/TSB (psykisk helsevern og rusbehandling)  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gje.snitt 

nov 2013

Somatikk 668 624 632 600 585 624 604 619 588 541

PHV 307 284 275 268 241 230 231 234 224

TSB 46 58 58 58 58 58 58 58 66

Sum PHV og TSB 353 342 333 326 299 288 289 292 290 284

Utvikling i antall senger SSHF 2004 - 2013 (SSB)

 
Tallene er hentet fra SSB og kan ikke sammenlignes direkte med øvrige kapasitetstall i rapporten 

Tabellen viser en reduksjon i antall senger på 13 % (78 senger) for somatikk, og 20 % (69) senger 
inne PHV og TSB til sammen. Endringene skyldes både et kontinuerlig omstillingsarbeid i 
sykehusene, men for somatikk kan nedgangen også skyldes redusert antall eldre i denne perioden.  

Tabellen under gir en samlet oversikt over registrert kapasitet i rom og plasser i SSHF fordelt på de tre 
sykehusenhetene. Det er vist sumtall for hvert funksjonsområde og i tillegg er det vist et antall 
rom/plasser differensiert på romtype, som er knyttet til bruken av rommene. Etter tabellen er det gitt 
korte kommentarer til hvert funksjonsområde. 

  

      V 
 

 M 
 
 
 

    S   N 
 
 
 
 
     
        Hovedinngang 

      Ø 
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Tabell 10: Oversikt over kapasiteter i SSHF april 2013 fordelt på sykehusenheter og type 
rom/plasser 

SSK SSA SSF
Døgnplasser (senger) totalt 327 218 64 609

  Normalseng 267 155 59 481

  Intensiv 14 12 0 26

  Tung overvåking 0 6 5 11

  Observasjonsplass 5 5 0 10

  Pasienthotell 41 40 0 81

Poliklinikkrom total 170 149 32 351

  Konsultasjonsrom (U/B-rom) 140 92 32 264

  Speisalrom 30 57 0 87

Dagplasser total 84 59 28 171

  Dagkrirugiske plasser 10 16 4 30

  Medisinske dagplasser 58 30 24 112

  Dialyseplasser 16 13 6 35

Operasjonsrom totalt 21 18 5 44

  Opreajosnrom 13 16 4 33

  Skiftestuer 8 2 1 11

Bildediagnostiske enheter totalt 17 10 4 31

  CT 2 1 1 4

  MR 1 2 0 3

  Angiografi 1 1 0 2

  Konvsjonell røntgen 3 3 1 7

  Mammografi 3 1 1 5

  Nukleærlaboratorier 2 0 0 2

  Ultralyd 5 2 1 8

Medisinske laboratorier totalt 54 21 3 78

Stroe instrumenter 37 9 2 48

Mellomstore instrumenter 17 12 1 30

Funksjonsområde

Sykehusenheter

Kapasitet somatikk april 2013

Sum 

 

Kapasitet døgnplasser (senger) somatikk 2013 
Tabell 10 viser antall senger fordelt på sykehusenhet og sengetype og en fordeling av senger på 
oppholdstyper. Fordeling av intensivsenger mellom SSA og SSK er relativt lik, men pasientaktiviteten 
burde tilsi at SSK har en relativt høyere andel. Skjevhetene kan skyldes at Arendal har et relativt 
større antall overvåkingstrengende pasienter på grunn av PCI-behandlingen.  

Både Kristiansand og Arendal har et høyt antall hotellsenger. Ved begge sykehusene har enhetene 
sykepleierbemanning på døgnbasis og pasienthotellene tar mot pasienter som har et visst pleiebehov. 
Dette skiller seg fra andre sykehus hvor pasientene forutsettes å være selvhjulpne og hvor det kun er 
medisinsk kompetanse i resepsjonen.  

Sammenlignet med nyere prosjekter benytter sykehusene i SSHF i liten grad observasjonsplasser i 
akuttmottakene. Bruk av observasjonssenger påvirker pasientflyt, gir redusert liggetid og en stor andel 
(inntil 70 %) skrives ut etter et kort opphold i observasjonsenheter knyttet til akuttmottaket.  

SSA har senger hovedsakelig lokalisert i fløy CH (107 senger) og fløy D. I fløy E er det spesialiserte 
senger (barn, observasjon, intensiv). Pasienthotell med 40 senger er fordelt på to etasjer i fløy D. 
Antall senger per plan og fløy er relativt høyt (20 for hotellet og 21-29 for normalsengene). Der hvor 
sengene innenfor en etasje er fordelt på mange fagområder driftes de felles. Dette gir muligheter for 
effektiv utnyttelse av personalet. 

Sengene ved SSK er fordelt på alle plan i bygg 10. Det største antallet ligger i plan 1, 2 og 3 i fløy N 
og V som er sengefløyene i dette anlegget. I plan 4 i fløy M er det i tillegg til 20 normalsenger, etablert 
35 hotellsenger. Antall senger per enhet/avdeling varierer og er i alle sengeområder lavere enn bygget 
er planlagt for. Dette er fordi sengerom har blitt konvertert til andre formål (personalrom, poliklinikker, 
spesiallaboratorier, dagenheter kontorer oa). Mange enheter med gjennomsnittlig lavt antall senger 
per enhet kan gi høyere driftskostnader spesielt ifm natt, helg og administrative oppgaver.  
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SSF har senger fordelt på alle fløyene og i alle etasjer, men hovedtyngden av normalsenger ligger i 
fløy S+V. Noen av sengeenheten innenfor en fløy og/eller etasje er relativt små.  

Dagplasser somatikk 
En dagplass er en tilrettelagt plass eller et rom hvor pasienter mottar behandling eller hvor pasientene 
blir klargjort før og får hvile/blir observert etter en behandling. Dagbehandling erstatter i økende grad 
behandling ved innleggelse, spesielt ifm kirurgiske inngrep. Det planlegges med inntil 70 % dagkirurgi 
i nye sykehus.  

Medisinske dagplasser dekker mange fagområder, men er ofte knyttet til behandling med 
legemiddelinfusjoner (biologiske legemidler, kjemoterapi oa). SSHF har dialyseplasser ved både SSA, 
SSK og SSF. Det benyttes også dagplasser ifm rehabilitering. Medisinsk dagbehandling og dialyse blir 
i økende grad utført desentral i egne enheter som driftes av sykehuset, i kommunale institusjoner eller 
i hjemmet.  

I SSA er medisinske dagplasser lokalisert i 1. etg og knyttet til medisinsk poliklinikk i fløy A og D, PCI-
enheten i 1. etg fløy CH (samlokalisert med hjerteklinikken) og dialyseplassene som en egen enhet i 
2. etg i fløy E. Dagplasser kirurgi er lokalisert i 4. etg i fløy A og med kobling til operasjonsavdelingen 
på samme plan i fløy E.  

I SSK finner man medisinske dagplasser hovedsakelig i 1. etg i fløy V i bygg 10 hvor det ellers er 
sengeområder. Det er også dagplasser for barn og kvinner i bygg 5. Dialyseplassene er lokalisert i 2. 
etg i midtfløya i bygg 10 som er bygget som behandlingsområde. Kirurgiske dagplasser er godt 
lokalisert sammen med operasjonsenhet med postoperative plasser.  

I SSF er medisinske dagplasser lokalisert sammen med poliklinikker i 2. etg i fløy S+V, mens 
dagkirurgiske plasser er lokalisert i 3. etg i fløy N sammen med operasjonsenheten.  

Fordi den polikliniske aktiviteten registreres og telles som konsultasjoner eller kontroller hos legen 
(evt. andre) er den polikliniske kapasiteten knyttet til konsultasjons-/undersøkelsesrom og 
behandlingsrom. I tillegg har poliklinikkene spesialrom eller spesiallaboratorier hvor det utføres 
spesielle prosedyrer, gjerne knyttet til spesialisert utstyr slik at rommet i liten grad kan brukes til noe 
annet. Kapasiteten i poliklinikken er derfor ofte vesentlig større enn det antall konsultasjonsrom viser. 
Det er ikke registrert spesialrom på SSF. 

I SSA er de store poliklinikkene samlet i 1. etg i fløy E. Unntakene er HABU, ØNH og kjeve i 5. etg i 
fløy A med høresentral og barn fordelt på fløyene B/E/F og føde/barsel i fløy A. Hjerte og PCI med 
spesialrom er samlet i fløy C. 

Ved SSK kommer overgangen fra innleggelse til poliklinikk/dagbehandling til uttrykk i disponeringen av 
bygget. Hovedpoliklinikken ligger i 1. etg i fløy Ø og M, men etter som aktiviteten har økt er det 
etablert poliklinikker i fløyene N (som tidligere var sengeområder) og i 2. etg i fløy M som er det tunge 
diagnostikk- og behandlingsområdet. Desentrale poliklinikker kan øke behovet for ekspedisjoner med 
bemanning og det kan være vanskelig å orientere seg for pasientene. Tallene er eksklusiv Kongsgård 
hvor det er registrert 27 rom. 

I SSF er medisinsk poliklinikk lokalisert i fløy Ø, og de kirurgiske poliklinikkene ligger i fløy S (hvor det 
også er kirurgiske sengeposter).  

Dagens kapasitet operasjonsrom  
Andelen opphold med kirurgisk DRG var i 2011 ca. 25 %. Andelen dagkirurgi var på ca. 58 % i 2011, 
og tall fra SAMDATA viser at antall dagkirurgiske inngrep ved SSHF gikk ned med 1,5 % fra 2010 til 
2011. Dette er den laveste andelen dagkirurgi for sammenlignbare sykehus. Eksempler er Sykehuset i 
Vestfold HF på 61 % og Helse Fonna HF med 71 %. 11  

SSA har den relativt største operasjonskapasiteten og har spesielt stor kapasitet innenfor dagkirurgi. 
Totalt 9 av 16 rom brukes til dagkirurgi og i tillegg til 5 dagkirurgiske operasjonsrom i egen 
dagkirurgisk enhet.  

SSA har operasjonsaktivitet fordelt på 4 steder: Sentraloperasjon med 7 rom i 4. etg i fløy E, 
dagkirurgisk enhet med 5. rom i 4. etg i fløy A, Øye operasjonsenhet med 2 rom i 1. etg i fløy E og 2 
rom for ØNH/Kjeve i 5 etg i fløy A. I tillegg er det 2 skiftestuer knyttet til akuttmottaket.  

                                                      
11 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011, Helsedirektoratet 2012 
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Ved SSK er operasjonsvirksomheten samlet i en sentral operasjonsenhet med 13 rom i 2. etg i fløy M. 
Enhet for dagkirurgi og kirurgi for innlagte er i samme område og har felles postoperative kapasitet. I 
tillegg er det skiftestuer i tilknytning til poliklinikkene i 1. etg i fløy Ø og M. 

SSF har 4 operasjonsrom og en skiftestue i en sentral operasjonsenhet. Det differensieres ikke 
mellom dagkirurgi og kirurgi for innlagte.  

5.4.4 Oppsummert aktivitet, kapasitet og beregnet kapasitetsbehov somatikk 
Kapasitetsbehovet er beregnet på grunnlag av registrert aktivitet i 2011 og alternativ 1 for 
utnyttelsesgrader, se kapittel 4, tabell 1. Dette innebærer en utnyttelsesgrad som kan sammenlignes 
med dagens driftsmodell uten utvidet åpningstid på poliklinikker, operasjon og bildediagnostikk (230 
dager 7 timer) og med en beleggsprosent på 85 % for normalsenger. Det er ikke tatt hensyn til 
differensierte beleggsprosenter for ulike typer senger. Ahus HF og nytt østfoldsykehus er planlagt med 
økt åpningstid (240 dager 10 timer) og 90 % belegg for normalsenger.  

Med unntak av operasjonsrom har SSHF samlet en overkapasitet på senger, poliklinikkrom og 
dagplasser når registrert kapasitet april 2013 sammenlignes med beregnet kapasitetsbehov 2011. Det 
er spesielt betydelig overkapasitet på poliklinikkene selv om det er lagt til grunn en relativt lav 
kapasitetsutnyttelse. Hvis SSHF hadde valgt en kapasitetsutnyttelse som for Nye Ahus og nytt 
østfoldsykehuset ville man hatt en overkapasitet på poliklinikkrom på over 180 rom eller ca. 150 %.  

I tabell 11 er den reelle kapasiteten i 2013 (kartlagt våren 2013) satt opp mot et beregnet 
kapasitetsbehov basert på aktivitetstall for 2011. Dette gir noe usikkerhet ved sammenligning av 
kartlagt kapasitet (2013) og beregnet kapasitetsbehov (2011). I perioden fra 2011 til i dag er 
sengetallet for hele foretaket gått noe ned. Det betyr at overkapasiteten for senger var tilsvarende 
større i 2011.  

Tabell 11: Kapasitetsbehov og kapasitetsbalanse somatikk 2011/2013 

Døgn- 

opphold

Ligge- 

dager

Pol 

konsult.

Dag- 

opphold

Opera- 

sjoner Radio. US

Aktivitet 2011 46 929 161 813 242 934 43 499 21 656 157 549

Senger

Konsult. 

Rom

Dag-

plasser Opr. Rom Radio. lab.

Kapasitet april 2013 609 237 171 33 31

Kapasitetsbehov 2011 522 113 95 22

Kapasitetsbalanse 2011 87 124 76 11

Kapasitetsbalanse i % 14 % 52 % 45 % 35 %

Akvitet 2011, kapasitet april 2013 og kapasitetsbehov 2011 SSHF, eks 

Kongsgård 

 

Beregning av kapasitetsbehov er basert på følgende kapasitetsutnyttelse: 

 Senger: 85 % belegg  
 Poliklinikkrom: 230 dager og 7 timer åpningstid i poliklinikker, 45 min per konsultasjon  
 Dagplasser: 230 dager og 8 timers åpningstid dagplasser, 4 timer per dagbehandling 
 Operasjonsrom: 230 dager og 7 timer åpningstid operasjonsrom, 80 % og 90 % operasjoner 

på dagtid på henholdsvis SSK+SSF og SSA 
 Radiologirom: Tallgrunnlaget gir ikke grunnlag for beregning av kapasitetsbehov for 

bildediagnostikk  
 Medisinske laboratorier: Tallgrunnlaget gir ikke grunnlag for beregning av kapasitetsbehov for 

medisinske laboratorier 

For aktivitet på bildediagnostikk er det brukt oversikt over antall koder i 2012 som er registrert av 
SSHF. Det ble innført et nytt kodeverk fra januar 2012. Det mangler erfaringer for beregning av 
sammenhenger mellom aktivitet (antall koder registrert) og kapasitetsbehov. Den radiologiske 
virksomheten i Mandal (8 455 us) er ikke inkludert. 

Tabell 11 viser en beregnet overkapasitet på rom, spesielt er det stor overkapasitet på poliklinikkrom 
og dagplasser. Fordelt på hver sykehusenhet er det den samme overkapasiteten på senger (varierer 
mellom 15 og 13 %). For poliklinikkrom/dagplasser har SSF og SSA størst overkapasitet (henholdsvis 
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72 % / 72 % og 51 % / 43 %) mens SSK har 48 % overkapasitet på poliklinikkrom og 38 % på 
dagplasser.  

Den beregnede overkapasitet viser en buffer som gir fleksibilitet til å tilpasse virksomheten i årene 
frem mot 2030 innenfor dagens byggingsmasse. Dette gjelder de funksjonsområdene som det er 
samlet data og gjort beregninger for. Det forutsetter at bygningsmassen og dagens løsninger blir 
oppdatert slik at de er faglig og driftsmessig akseptable. Hvis krav til 1-sengsrom øker vil eldre 
sengeområder i mange tilfeller ikke kunne utvikles til driftsmessig gode løsninger. Tiltak for 
oppgradering av bygningsmassen må tilpasses den langsiktige utvikling av sykehusstruktur og 
bygningsmasse.  

Gjennomsnittstall dekker som regel over ulikt kapasitetsbehov og kapasitetsutnyttelse mellom 
avdelinger og fagområder. F.eks. vil avdelinger med høy andel ØHJ innleggelser (f.eks. 
indremedisinske avdelinger) kunne ha et høyere gjennomsnittlig belegg enn avdelinger med en høy 
andel elektive pasienter (kirurgi og ortopedi). I tillegg vil utviklingen fra operasjoner med innleggelse til 
dagkirurgi gi redusert behov for kirurgiske senger. Over tid kan det oppstå kapasitetsmessig ubalanse 
mellom avdelinger. Slike endringer krever en kontinuerlig omorganisering og omdisponering av 
ressurser mellom avdelinger og funksjoner for å oppnå god ressursutnyttelse. 

I mange sykehus ser man at det er en stor overkapasitet på poliklinikkrom. Dette kan indikere en 
driftsmodell med varierende utnyttelse over dagen og uken. Mindre sykehus med varierende 
bemanning og begrenset pasientunderlag viser seg ofte å ha lav utnyttelse av poliklinikkrommene. 
Tallene viser at overkapasiteten er størst (og utnyttelsen lavest) ved SSF. En kartlegging av reell 
åpningstid ved poliklinikkene ved SSK viser at effektiv driftstid lå mellom 5 og 6 timer i oktober 2013. 

SSHF har stor overkapasitet på dagplasser til tross for at det er registrert høy kapasitet. Det er behov 
for å se medisinske dagenheter og poliklinikker i sammenheng både når det gjelder aktivitetsdata og 
kapasitetsutnyttelse. Registreringspraksis og datagrunnlag er usikkert og det er behov for å gå 
grundigere inn i datagrunnlaget og driften for å få et klarere bilde av kapasitetssituasjonen.  

 

5.5 Aktivitet og kapasitet for psykiatri og rusbehandling 2011/2013 
Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har lokalisasjoner i begge 
Agderfylkene. Klinikken består av ca. 1 300 ansatte som er organisert i følgende ni avdelinger av ulik 
størrelse. 

De fire DPSene har et sektoransvar, mens PST, ABUP, ARA og PSA har et tverrgående ansvar for 
både Vest- og Aust-Agder. Barns Beste er et nasjonalt kompetansesenter der KPH er vertsklinikk. 
Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og i Kristiansand.  

5.5.1 Døgnopphold og poliklinikk 
For Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble det i 2011 registrert 4 839 
døgnopphold, fordelt på 788 (16 %) ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), 1 698 
opphold (35 %) ved de fire distriktspsykiatriske sentrene (DPS Aust-Agder, DPS Solvang, DPS 
Strømme og DPS Lister), 2 243 opphold (46 %) ved Psykiatrisk avdeling (PSA) og 110 (2 %) 
døgnopphold ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).  

De 4 839 døgnoppholdene utgjorde til sammen 86 243 oppholdsdøgn (liggedager) fordelt på 18 612 
(22 %) ved ARA, 28 994 (34 %) ved DPSene, 37 227 (43 %) ved PSA og 1 410 (2 %) døgnopphold 
ved ABUP.  

Antall polikliniske konsultasjoner på egen institusjon i 2011 fordelte seg på 21 154 ved ARA, 63 789 
ved de distriktspsykiatriske sentrene (fordelt på 21 614 ved DPS Aust-Agder, 14 806 ved DPS 
Solvang, 18 379 ved DPS Strømme og 8 990 ved DPS Lister), 2 070 ved Poliklinikk for psykosomatikk 
og traumer og 4 527 ved PSA.  

For ABUP er det registrert 24 058 konsultasjoner, noe som sannsynligvis ikke gir et riktig bilde av 
antall behandlingskonsultasjoner. Det er forbundet noe usikkerhet ved datakvaliteten, og tallene bør 
ikke brukes til dimensjonering av kapasitet inntil dette er verifisert. 

18 325 polikliniske konsultasjoner ble registrert som ambulerende virksomhet, fordelt på 1 130 (6 %) 
ved ARA, 9 161 (50 %) ved DPSene, 39 ved PST og 1 643 (9 %) ved PSA og 6 352 (35 %) ved 
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ABUP. Indirekte pasientkontakt utgjorde 67 556 "konsultasjoner", fordelt på 5 602 (8 %) ved ARA, 15 
939 (24 %) ved DPSene, 136 ved PST og 616 (1 %) ved PSA og 45 263 (67 %) ved ABUP. 

Tabell 12: Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2011 

Døgn 

opphold 

2011

Oppholds-

døgn 

(liggedøgn) 

2011

Polikl 

konsult på 

egen inst. 

2011 (**)

Polikl 

konsult 

ambulant 

virksomhet 

2011 (***)

Polikl 

konsult 

indirekte 

pasient 

kontakt 

2011 (****)

PSA Kristiansand 1 358 24 745 3 140 435 167

PSA Arendal 881 12 430 1 387 1 201 449

DPS Aust-Agder 709 13 161 21 847 2 515 6 769

DPS Lister 230 3 125 8 995 997 1 108

DPS Solvang 278 5 999 14 844 4 007 2 963

DPS Strømme 481 6 709 18 407 1 642 5 099

ARA 788 18 612 21 182 1 130 5 602

ABUP (****) 110 1 410 24 058 6 352 45 263

PST(*) 2 160 39 136

Korrigering av avvik 4 52 251 442

Totalt 4 839 86 243 116 271 18 325 67 556

Fordeling av aktivitet Psykisk helsevern på sykehusenhetene i SSHF 

 
 (*) Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 
(**) Kriterie/filter: "Poliklinisk konsultasjon = 1", "Konsultasjonstype: Behandling og Behandling innlagt pasient". "Sted for aktivitet: På egen institusjon" 
(***) Kriterie/filter: "Poliklinisk konsultasjon = 1", "Konsultasjonstype: Behandling og Behandling innlagt pasient". "Sted for aktivitet: Annen ambulant virks.,                                   
Annet sted, Hjemme hos pasienten, Hos ekstern instans, Telemedisinsk behandling"                                                                                                                                                                  
(****) Det er forbundet noe usikkerhet ved datakvaliteten, og tallene bør ikke brukes til dimensjonering av kapasitet inntil dette er verifisert. 

 

I tråd med faglige strategier er diagnosegruppene innenfor døgnbehandling i Klinikk for psykisk helse 
(KPH) ujevnt fordelt mellom DPS og sykehus. Fordelingen kan tyde på at "typiske" diagnosegrupper 
som kvalifiserer for DPS er: 

 F60-F69. Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne (73 %) 
 F40-F49. Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (71 %) 
 F30-F39. Affektive lidelser (54 %) 

 
”Typiske" diagnosegrupper som kvalifiserer for sykehus (PSA) er: 

 F20-F29. Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (78 %) 
 F00-F09. Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser (86 %) 
 F50-F59. Atferdssyndromer forbundet med fys. forstyrrelser og fysiske faktorer (92 %) 

Fordeling av diagnosegrupper mellom DPS og sykehus vises i tabell 13. 

Tabell 13: Antall oppholdsdøgn i 2011 fordelt på ICD-10 Hoveddiagnose, samt prosentvis andel 
DPS - PSA. 
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5.5.2 Kapasitet psykisk PHV og TSB  
I tabellen under vises dagens kapasitet (2013) innenfor Klinikk for psykisk helse i form for antall 
døgnplasser. 

Tabell 14: Kapasitet antall døgnplasser (senger) Klinikk for psykisk helse (KPH) 

Antall 

senger total 

PSA Kristiansand 75

PSA Arendal 38

DPS Aust-Agder 37

DPS Lister 14

DPS Solvang 20

DPS Strømme 26

ARA 73

ABUP 6

Sørlandet sykehus HF 289  

 

5.6 Aktivitet bildediagnostikk og laboratorietjenester 
Tabell 15: Aktivitet bildediagnostikk fordelt på modaliteter og sykehus SSHF 2011 

 Antall us 

totalt   CT   MR 

 Inter 

vensjon  

 Konv. 

røntgen 

 Nukleær 

medisin  UL 

Sykehuset Kristiansand              69 595              10 879                4 552                1 418 43 638             1 875               7 251               

Sykehuset Arendal              50 973                7 757                2 972                   938 33 835             373                  5 062               

Sykehuset Flekkefjord              16 188                2 781                       -                         -   11 889             -                   1 518               

Sørlandet sykehus HF           136 756              21 417                7 524                2 356              89 362                2 248              13 831 

Aktivitet bildediagnostikk 2012 SSHF

 

Innen bildediagnostikk er 65 % av aktiviteten knyttet til konvensjonell røntgen mens CT og MR 
utgjorde henholdsvis 16 og 6 %. Det er en økning i andelen CT og MR og det må antas at denne 
utviklingen fortsetter. Kapasitetsbehovet for disse modalitetene øker dermed mer enn for avdelingen 
under ett.  

Tabell 16: Oversikt over aktivitet ved medisinske laboratorier 2012 SSHF 12 

Analyser 

totalt

Medisinsk 

biokjemi

Medisinsk 

mikrobiologi Immunologi

Transfusjons 

medisin Patologi Blodbank 

Sykehuset Kristiansand 3 479 467 2 867 524 362 242 178 549 52 074 51 148 5 991

Sykehuset Arendal 1 792 941 1 761 836 31 105 6 116

Sykehuset Flekkefjord 226 003 221 281 4 722 599

Sørlandet sykehus HF 5 498 411 4 850 641 362 242 178 549 87 901 51 148 12 706

Aktivitet medisinske laboratorier april 2012 SSHF

 
 
Kristiansand har den største aktiviteten innen laboratorievirksomheten både når det gjelder fordeling 
på fagområder og produksjon av analyser. Kapasitet og kapasitetsbehov i laboratorier er knyttet til 
antall stillinger og antall analyseautomater. Dette kan omsettes i antall rom og m2 basert på erfaringer.  
 

                                                      
12 Tall for blodbank gjelder produksjonen av blodprodukter 
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5.7 Sentrale utfordringer 

5.7.1 Bygg og arealer 
Alderen på SSHFs bygningsmasse spenner fra 10 til 135 år. Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep 
og store deler av bygningsmassen og den tekniske infrastrukturen trenger omfattende teknisk og 
funksjonell modernisering. Verst er situasjonen ved SSK hvor hovedbygg for somatikk og psykiatri må 
fornyes relativt raskt. Her er for eksempel også kapasiteten på strømforsyningen sprengt. Nedenfor er 
det vist en del eksempler, men listen er langt fra komplett. 

Kristiansand: 
 Voksenpsykiatrien på Eg (PSA) har virksomhet i mange eldre bygg. Byggene er dels teknisk 

dårlige og dels uhensiktsmessige for dagens og framtidens virksomhet. Det pågår 
konseptutredning for nytt bygg til PSA.  

 Barne- og ungdomspsykiatrien (ABUP) er spredt på flere bygg; ett nytt og flere gamle. De 
gamle byggene har betydelig behov for teknisk og funksjonell oppgradering. 

 Rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har lokaler på Kongsgård. Deler av bygningsmassen 
er eldre brakker som bør fornyes.  

 SMI-skolen, Barns beste og PST holder til i modulbygg og eldre brakker på Eg. En annen 
langsiktig løsning bør finnes.  

 Barneavdelingen har stort behov for teknisk oppgradering og arealutvidelse. Det gjelder i 
særdeleshet nyfødtintensivposten. 

 Akuttmottaket er sprengt kapasitetsmessig og trenger både utvidelse og oppgradering.  
 Intensiv- og intermediærkapasiteten er for liten og arealløsningene er lite hensiktsmessige.  
 En fullverdig helikopterlandingsplass bør etableres i tilknytning til nytt akuttmottak. 
 Ambulansetjenesten holder til i gamle brakker på baksiden av sykehusområdet.  
 Det er for få isolater i forhold til en adekvat infeksjonsberedskap. 
 AFR er lokalisert på Kongsgård. Hele denne virksomheten ønskes flyttet til Eg. 
 Både laboratoriene og radiologisk avdeling har behov for arealutvidelser og modernisering 

etter stor aktivitetsøkning gjennom mange år.  
 Enhet for behandlingshjelpemidler holder til i gamle brakker og bør snarest få nye lokaler. 
 Administrasjon og stabsavdelinger har uhensiktsmessige lokaler med dårlig inneklima. 

Arendal: 
 PSA og DPS opplever i dag generell arealknapphet. Virksomheten bør gjennomgås med 

tanke på sentralisering/desentralisering og samarbeid mellom avdelingene. 
 ABUP og ARA har lokaler i flere bygg på Klinkenberg som trenger oppgradering. 
 Det er for få isolater i forhold til en adekvat infeksjonsberedskap. 

Flekkefjord 
 1980-fløyen trenger betydelig oppgradering.  
 Både laboratoriene og radiologisk avdeling har behov for arealutvidelser og modernisering 

etter stor aktivitetsøkning gjennom mange år.  

5.7.2 Kapasitet og organisasjon 
 
Psykiatri og rusbehandling 
Det er ulike politiske og nasjonale føringer som vektlegger psykiske helseproblemer og avhengighet 
som noen av de tyngste utfordringene for helsevesenet. Historisk forankret i Opptrappingsplanen for 
rus og psykiatri og nå ved et omforent politisk ønske om en ny plan for psykisk helse og 
rusbehandling. Satsingsområder og sentrale føringer må prioriteres i større grad.  

 Tilbudet til de dårligst fungerende pasientene med omfattende hjelpebehov er ikke godt nok. 
Historisk har disse pasientene vært innlagt i lang tid, mens det nå er ønske om raskere tilbake 
til eget sosiale nettverk. Dette krever omstillinger og tilgjengelighet fra spesialisthelsetjenesten 
er en kritisk faktor. 

 Oppgavene som psykiatrien får ift samfunnsvern og ivaretakelse av retts- og 
sikkerhetspsykiatri er ikke avklart, men vil kunne gi betydelige utfordringer for spesialist 
helsetjenesten. 
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 Liaison- og psykosomatisk psykiatri er ikke godt nok utbygd. Dette er et felt i oppbygging, men 
pågangen av personer med alvorlige og sammensatte traumetilstander har vært så høy at 
prioriteringen ikke har vært tilstrekkelig innen psykosomatisk medisin. 

 Tilbud innen migrasjonshelseproblematikk er ikke god nok på Sørlandet. Innslaget av 
personer med migrasjonsbakgrunn er høy og erfaringsmessig har mange av disse personene 
omfattende hjelpebehov.  

 Det er en betydelig samhandlingsutfordring mellom helseforetaket og kommunene i forhold til 
både gode behandlingsopplegg og utskrivningsklare pasienter. SSHFs bidrag til 
kompetansebygging i kommunene er ikke tilfredsstillende på tross av mange.  

 Rekruttering av spesialister er vanskelig og i særlig grad gjelder dette psykiatere. Etableringen 
av ny rusmedisinsk spesialitet vil med også med stor sannsynlighet kreve økte 
spesialistressurser til videre kompetanseøkning og rekruttering. I psykisk helsefeltet går 
spesialiseringen i samme retning som i somatikken, altså at det utvikles fokuserte 
behandlingsforløp som krever særlig kompetanse og ferdighet. I liten grad skjer 
kompetansebygging innen disse feltene i grunnutdanningene og SSHF må påregne å utvikle 
disse selv i samarbeid med universitetene. Den ønskede tverrfagligheten i 
behandlingstilbudene krever større tydelighet fra hver yrkesgruppe i forhold til sitt unike bidrag 
til mangfoldet.  

 Det er foreslått en ytterligere dreining av behandlingstilbudet fra døgnbehandling til poliklinisk 
og ambulant virksomhet. Det er en ønsket faglig utvikling. Det medfører styrking av 
utadrettede ressurser og reduksjon av stillinger knyttet til døgnbehandling. I dag er det for liten 
kapasitet til å gi tidlig og god nok hjelp til pasienter med allmennpsykiatriske problemer og til 
oppdagelse av de alvorligste tilstandene.  

 Det er et udekket behov for høyspesialisert døgnbehandling for personer med 
voldsrisikoproblematikk, personer dømt til behandling og sammensatte lidelser som gir stort 
funksjonsfall. SSHF sitt ansvar ift samfunnsvern er sannsynligvis for lavt stipulert målt ut fra 
aktuelle politiske signaler. Uten endring av virksomhetsprofil og ny oppgavefordeling mellom 
kommuner og spesialisthelsetjeneste vil kapasiteten for disse bli for lav sett i perspektiv av 
befolkningsøkning og endringer i forventninger til samfunnsvern. Denne endringsprosessen 
blir en betydelig utfordring. Tjenestetilbud, kapasitet og organisering for psykiatrisk 
sykehusavdeling utredes for tiden i eget prosjekt (konseptfase PSA). 

 Alderpsykiatriske problemstillinger vil øke med befolkningsveksten innen aldersgruppen. 
Kapasiteten for utredning, diagnostisk og behandling av de mest kompliserte tilstandene i 
denne pasientgruppen er i dag helt marginal.  

 Innen barne- og ungdomspsykiatrien er det polikliniske tilbudet godt, men det er få 
døgnplasser. Med økende innslag av rusproblemer sammensatte problemstillinger, må 
sannsynlig antall døgnplasser for ungdom økes.  

 Heller ikke kapasiteten innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling er god nok. Innen 
rus/avhengighetsbehandling er det behov for flere lege- og psykologstillinger allerede nå og i 
tiden som kommer. Kapasiteten for langtids døgnbehandling er ikke god nok, verken nå eller i 
tiden som kommer. SSHF kjøper pr. i dag behandlingsplasser i privat sektor. Rusmedisin blir 
egen medisinsk spesialitet, noe som vil styrke feltet, men vil også kreve ytterligere ressurser 
bl.a. ift utdanningskrav.  

 DPS Lister drives i dag på tre steder. Dette gir nærhet for pasientene, men er utfordrende i 
forhold til rekruttering og faglig utvikling. 

 Agder har et svært høyt antall innleggelser for akutte problemer (30 -35% høyere enn 
landsgj.snitt). Bruk av tvungent psykisk helsevern er også over landsgjennomsnittet og antall 
ikke-planlagte reinnleggelser er høyt. 

 

Somatikk 
 En hovedutfordring er å ha robuste fagmiljøer og kunne drive effektiv og kostnadsmessig godt 

med et begrenset pasientvolum. Mange somatiske fagområder oppleves i dag som lite 
robuste og vil ha behov for økte ressurser og rekruttering. Det bør rettes mer fokus på kvalitet 
vs. volum i forhold tilfunksjonsfordeling, både innen SSHF og i forhold til andre helseforetak.  
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 Ved SSK er det periodevis underkapasitet på intensiv-/intermediærplasser for både barn og 
voksne. Dette føre til utfordringer på sengepostene, og problemet ser ut til å øke med årene 
og skape større utfordringer. Kapasiteten ved akuttmottaket SSK er sprengt. 

 Somatikken har vaktordninger på 3 sykehus. Dette medfører bruk av legeressurser på 
hvilende vakt, som ellers kunne ha vært utnyttet til pasientbehandling på dagtid. Full 
vaktberedskap ved 3 lokasjoner er neppe bærekraftig, hverken økonomisk eller 
bemanningsmessig, i framtiden. 

 Det er et stort volum av elektiv kirurgi, som må ha høy kvalitet. Samtidig har SSHF også 
ansvar for å utvikle spissede tilbud til lavvolumgrupper. Det kan ligge en motsetning i dette. 
Spørsmål om evt. overforbruk av kirurgiske inngrep må stilles og avklares på nasjonalt nivå. 
Det er eksempler på at private aktører har lavere terskel for å anbefale operativ behandling 
enn det sykehuset har. Mange av fagområdene innen kirurgisk klinikk har lange ventelister og 
fristbrudd. 

 Parallell drift på flere sykehus er meget krevende i forhold til standardisering, lik kvalitet og 
helhetstenking. Det er ulikheter i tilbud innen store og små fagfelt ved de tre somatiske 
lokasjonene, ulike prosedyrer, ulike ventetider, ulike forbruksmønster, ulik henvisningspraksis 
fra primærleger etc. Prosesser med intern uenighet på tvers av geografi er til tider krevende. 

 Kvalitetsindikatorer brukes ikke i tilstrekkelig grad og ikke systematisk nok i dag.  

 Egendekningsgraden, forskningsandelen og gruppe 1 funksjoner bør gjennomgås. Dette er 
kostnadsdrivende aktiviteter som bør sees på i sammenheng.  

 Prehospitale tjenester er lokalisert både i de tre sykehusene og en rekke steder utenfor 
sykehusene. Transport til/fra Oslo-sykehusene er ressurskrevende pga. stor avstand. 
Kapasitet/responstid på AMK og ambulansetjenesten er til tider uakseptabel lang.  

 Det er behov for utvidede åpningstider, både i poliklinikker, operasjonsavdelinger og 
diagnostiske avdelinger, særlig bildediagnostikk. Oppgaveglidning – ”rett person på rett plass” 
– må vurderes i større grad enn det er gjort til nå. Det er totalt sett ikke nok 
utdanningskapasitet og det blir en utfordring for SSHF å rekruttere tilstrekkelig antall 
spesialister i årene fremover.  

 

Medisinske servicefunksjoner 

 Kapasiteten innen laboratoriefagene er presset etter betydelig økning av etterspørselen 
gjennom mange år. Produksjon av blodprodukter må økes i takt med økende forbruk.  

 Det er ikke kapasitet innen bildediagnostikk til å ta imot alle henvisninger. Pasienter må 
henvises videre til private tilbydere. 

 Generelt må det regnes med en betydelig økning i etterspørselen etter laboratorie- og 
radiologiske undersøkelser som støtte til rask og sikker diagnostikk Den teknologiske 
utviklingen vil trolig føre til større grad av pasientnære laboratorieanalyse og desentraliserte 
bildediagnostiske tilbud.    

 Det er en teknisk og økonomisk utfordring å vedlikeholde komplisert medisinsk teknisk utstyr 
på flere lokalisasjoner. Samtidig gir dublering av utstyr en viss back-up. 

5.7.3 Kompetanse og rekruttering 
Helsepersonell utgjør ca. 85 % av hele arbeidsstyrken ved SSHF. Rekrutteringssituasjonen er 
generelt god. For enkelte grupper er imidlertid rekruttering krevende. Det gjelder særlig for grupper 
hvor det nasjonalt er få med relevant kompetanse i forhold til etterspørsel, bl.a. innen radiologi, TSB, 
enkelte spesialiteter innenfor kirurgi (gastro- og karkirurger), ØNH spesialister samt rekruttering av 
legespesialister til Flekkefjord. SSHF har en positiv utvikling innen rekruttering av spesialister i 
radiologi og har god søkning til utdanningsstillinger. Implementering av nye undersøkelsesmetoder og 
ny teknologi ventes å øke behovet for radiologer i årene som kommer.  

Bemanningssammensettingen pr.1.1.2014 viser at legegruppen og sykepleiegruppen har størst 
økning de siste 3 år. Legegruppen utgjør 12,6 % av bemanningen mens sykepleierne utgjør 34,2 %. 
Begge disse gruppene har hatt en årlig vekst siden 2010 på 2 % i motsetning til øvrige grupper som 
har hatt 1 %. 
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SSHF har pr. 2013 en ”turnover” på 1,0 - 1,5 %. Gjennom bemanningsanalyser er framtidig 
kompetansebehov kartlagt og sårbare områder identifisert. Det arbeides med tiltak som sikrer 
rekruttering av nødvendig kompetanse.   

Det vil være en betydelig utfordring å sikre tilstrekkelig med spesialsykepleiere innenfor intensiv og 
operasjon i tiden fremover. Nåværende ansatte i disse gruppene har høy gjennomsnittsalder. Det blir 
behov for mange flere intensivsenger, og økt utnyttelse av operasjonskapasiteten vil medføre økt 
behov for flere spesialsykepleiere. Det utdannes mange sykepleiere ved UiA, men for å sikre framtidig 
rekruttering av sykepleiere, må SSHF i større grad enn nå legge til rette for at medarbeidere kan tilbys 
hele stillinger. 

Oppgaveforskyvning mellom ulike yrkesgrupper ved SSHF er viktig for å sikre god utnyttelse av 
ressurser men også beholde arbeidskraften. Oppgaveglidning innebærer at spesialopplært personell 
kan ivareta oppgaver som tidligere har vært utført av andre yrkesgrupper. SSHF vil fremover arbeide 
mer systematisk med dette samt utarbeide oversikter over muligheter og omfang. 

Det er fortsatt behov for mer samarbeid og samordning på tvers i foretaket. Samarbeid internt i SSHF 
mellom fagmiljøer og avdelinger skal styrkes ytterligere. Det forventes økt mobilitet for flere grupper av 
ansatte i årene fremover og det må tilrettelegges for dette på en god måte.  
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6 Framtidig virksomhet 

6.1 Samfunnsutvikling 
Prosjektet har sett på hva andre har skrevet om Agder i et framtidig perspektiv. Dersom planene 
realiseres vil det påvirke hvordan landsdelen ser ut i 2030 – med tanke på arbeidsmarkedet, 
bosettingsmønsteret, infrastruktur, etc.  

Følgende rapporter/dokumenter er sett på:  

 Regionplan Agder 
 Utfordringer og muligheter på Agder: innspill til diskusjon om regional utvikling og regional 

planstrategi.  
 Sørlandet i verden – verden på Sørlandet (sørlandsutvalget) 
 Konjunkturbarometeret for Agder  
 Krise, omstilling og vekst – regionalanalyse av Sørlandet.  
 Begrepet Agderbyen 
 Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050 
 Framtidens byer (Kristiansand).  
 Ny nasjonal transportplan 2014-2023  
 Scenarier 2029  

Rapportene Regionplan Agder, Utfordringer og muligheter på Agder: innspill til diskusjon om regional 
utvikling og regional planstrategi og Sørlandet i verden – verden på Sørlandet, peker alle på utvikling 
innen klima, helse, utdanning, kommunikasjon og kultur, og hvordan landsdelen kan videreutvikles. 
Det fremheves at verdiskapningen i Agder er i stor grad knyttet til petroleumssektoren, og at denne 
næringen vil endre seg kontinuerlig i årene fremover. Landsdelen er derfor sårbar, og det er viktig å 
satse tungt på kompetanseutvikling og styrke også andre deler av næringslivet. En annen utfordring 
som påpekes i rapporten, Krise, omstilling og vekst, er at regionen mangler en dimensjon knyttet til 
overordnet regional styring og samhandling. Rapporten fremhever at dette er sannsynligvis en av de 
største enkeltutfordringene for en region som står overfor betydelige omstillingsutfordringer de neste 
20 årene knyttet til både næringsutvikling og omstilling i offentlig sektor. 

Agderbyen er en betegnelse på sammensmeltningen av bolig- og arbeidsmarkedet fra Mandal i vest til 
Arendal i øst. Et framtidsbilde er at veksten er størst rundt Kristiansandsregionen, mens ytterkantene i 
Agder har svakere veksttakt. Pendlingsområdene vokser med bedre veier og billige tomter utenfor 
bysentra. Regionalplanen for Kristiansandsregionen 2010-2050 derimot, konkluderer med at 
klimagassutslipp skal reduseres ved å utvikle eksisterende tettstedsstrukturer. Framtidens byer er et 
pågående prosjekt hvor Kristiansand kommune deltar. Her satses det på sentralisering rundt 
bykjerneområder for å minimalisere bilisme og øke satsningen på kollektivtransport, sykkel og 
gangavstand. Dette taler i så måte mot konseptet om ”Agderbyen” hvor byområdene tenkes strekt 
utover.  

Scenarier 2029 tar for seg negative og positive scenarier for regionen, hvor de fire k-ene: klima, Kina, 
kompetanse og konkurranse er viktig. Hvordan disse utfordringene vil påvirke behovet for 
spesialisthelsetjeneste i 2030 må SSHF ta med seg i det videre planarbeidet.  

 

6.2 Befolkningsutvikling 
Befolkningen i SSHFs opptaksområde forventes å øke med 25,5 % totalt i perioden 2012 til 2030, gitt 
SSBs demografiske fremskriving med middels vekst (alternativ MMMM). Den eldre del av 
befolkningen øker relativt sett mer enn den yngre. 
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Tabell 17: Befolkningsprognose for kommunene i opptaksområdet til SSHF for 2015, 2020 2025 
og 2030 samt 2035 og 2040. Basisår 2012, utvikling midlere verdier (MMMM). 

Kommune 2012 2015 2020 2025 2030

% 

endring 

2012-

2030 2035 2040

% 

endring 

2012-

2040

Kommuner i Agder

Risør 6899 7068 7402 7733 8039 16,5 8284 8488 23,0

Grimstad 21301 22608 24725 26725 28535 34,0 30138 31612 48,4

Arendal 42801 44805 47961 50822 53242 24,4 55247 56906 33,0

Gjerstad 2478 2512 2599 2689 2762 11,5 2823 2861 15,5

Vegårshei 1933 1995 2063 2148 2219 14,8 2279 2337 20,9

Tvedestrand 6019 6197 6494 6770 6985 16,0 7148 7268 20,8

Froland 5257 5552 6055 6542 6989 32,9 7361 7702 46,5

Lillesand 9878 10445 11398 12262 12989 31,5 13550 14026 42,0

Birkenes 4828 5174 5822 6437 6976 44,5 7451 7891 63,4

Åmli 1825 1870 1949 2019 2069 13,4 2111 2150 17,8

Iveland 1298 1371 1521 1665 1803 38,9 1908 2024 55,9

Evje og Horne 3496 3579 3877 4168 4403 25,9 4617 4801 37,3

Bygland 1219 1188 1192 1208 1208 -0,9 1200 1185 -2,8

Valle 1293 1280 1305 1331 1361 5,3 1369 1375 6,3

Bykle 970 1027 1138 1245 1338 37,9 1429 1493 53,9

Kristiansand 83243 86556 92911 98872 104052 25,0 108579 112625 35,3

Mandal 15149 15746 16836 17858 18739 23,7 19457 20071 32,5

Farsund 9433 9573 9850 10137 10346 9,7 10505 10603 12,4

Flekkefjord 9046 9207 9506 9832 10065 11,3 10271 10426 15,3

Vennesla 13583 14456 15898 17278 18495 36,2 19540 20449 50,5

Songdalen 6165 6547 7140 7702 8199 33,0 8619 8988 45,8

Søgne 10855 11601 12831 14012 15054 38,7 15943 16705 53,9

Marnardal 2286 2399 2611 2835 3043 33,1 3239 3419 49,6

Åseral 912 921 961 1011 1042 14,3 1080 1109 21,6

Audnedal 1689 1757 1875 2008 2127 25,9 2242 2329 37,9

Lindesnes 4753 4878 5135 5382 5602 17,9 5769 5907 24,3

Lyngdal 7895 8253 8882 9466 9991 26,5 10443 10823 37,1

Hægebostad 1665 1725 1852 1970 2077 24,7 2144 2222 33,5

Kvinesdal 5834 5984 6295 6567 6821 16,9 7016 7192 23,3

Sirdal 1816 1892 2012 2135 2251 24,0 2351 2444 34,6

Kommuner i Rogaland

Lund 3183 3258 3441 3626 3807 19,6 3963 4101 28,8

Songdal 3257 3259 3318 3369 3428 5,3 3462 3499 7,4

Totalt 292259 304683 326855 347824 366057 25,5 381538 395031 35,6

Befolkningsutvikling oppsummert opptaksområdet til SSHF 2012 - 2040

 

Befolkningsøkningen er høyere enn gjennomsnittet for landet og det forventes tilbakegang i kun én 
kommune. Den relative økningen er sterkest for menn i de eldste aldersgruppene. Alle 
aldersgruppene fra 60 år og oppover har en sterkere økning enn gjennomsnittet for hele befolkningen.  

 

6.3 Teknologisk utvikling 
Høsten 2012 la SSHF frem Teknologirapport 2012 som tar opp "Framtidens sykehusteknologi og dens 
anvendelse". Rapporten er revidert etter at prosjektet har beskrevet framtidige pasientforløp (se egne 
delrapporter) og mulig innhold i regionale helsesenter. 

Det er i anbefalingene pekt på følgende forhold som vurderes å ha meget stor betydning for 
pasientbehandlingen i SSHF i framtiden: 

 Felles tilgang til medisinske data 

 Fjernmonitorering av pasienter i eget hjem 
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 Økt hjemmebehandling av pasienter (spesialisthelsetjenesten) 

 Samhandlingsreformen sin intensjon 

 Klinisk beslutningsstøtte 

 Mini-invasive teknikker 

Helsedirektoratet har vurdert effekter av teknologisk utvikling for framtidig aktivitet og kapasitetsbehov 
i forbindelse med utvikling av en ny fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus. Konklusjonen er at det 
er så stor usikkerhet knyttet til mulige gjennombrudd innenfor medisinsk teknologi og konsekvensene 
av teknologiske endringer, at dette ikke kan legges til grunn for prognoser for framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov.  

Det synes likevel å være noen globale teknologiske trender som kan få store konsekvenser for 
hvordan folk i framtiden vil forholde seg til egen helse og til helsevesenet, og derved hvordan 
helsevesenet vil innrette seg. Utviklingen av sensorteknologi, ”Big Data” og ”Internet of Things” gjør 
det mulig for pasienter i stor grad å overvåke sin egen helse og kommunisere direkte med 
internasjonale helsedatabaser, kompetansesentre og tilbydere av helsetjenester. Det kan gå i retning 
av et mer virtuelt helsevesen; helsevesenet kommer i større grad hjem til folk. Det vil fortsatt være 
behov for sykehus i overskuelig framtid, men nye organisasjons- og driftsmodeller må utvikles. 

Den generelle utviklingen innenfor IKT teknologi antas å gi en effektiviseringsgevinst knyttet til 
gjennomføringen av pasientforløpene som det bør tas hensyn til. Dette gjelder både den interne 
effektiviseringen og elektronisk samhandling mellom sykehusene og eksterne parter.  

I pasientforløpsanalysene for somatikk som beskriver effekter av endringsfaktorer som påvirker den 
framtidige aktiviteten i sykehusene er det ikke lagt inn forutsetninger om endring knyttet til spesielle 
teknologiske utvikling. Det er lagt inn en forventet nedgang i antall liggedager på 8 % frem til 2030 
som en effekt av effektivisering av pasientforløpene.  

 

6.4 Demografi og andre endringsdrivere 
Fremskrivingsmodell for aktiviteten i sykehusprosjekter og forutsetninger for beregning av 
kapasitetsbehov er beskrevet i kapittel 4. For noen funksjoner gjelder spesielle forutsetninger som er 
beskrevet under hvert punkt nedenfor.  

6.4.1 Kvantitativ fremskriving, demografisk fremskriving 
Det vises til kapittel 6.2 Befolkning og befolkningsutvikling. Aktiviteten i SSHF i 2011er brukt for 
demografisk fremskriving: 

 NPR-melding med døgnopphold, liggedager, dagopphold, polikliniske konsultasjoner og 
operasjoner. Dette omfatter både aktivitet ved SSHF, andre HF/sykehus i Helse Sør-Øst RHF 
og HF/sykehus som er brukt som sammenligningsgrunnlag. 

 Lokale dataregister for operasjoner, bildediagnostiske undersøkelser og ansatte. 
 Befolkningsdata for basisåret 2011 og prognoser for 2020. 2025, 2030 og 2040. Det er i 

utgangspunktet brukt midlere verdier (MMMM) for de faktorene som påvirker 
befolkningsprognosene 

6.4.2 Kvalitativ fremskriving, omstilling, simulering av konsekvenser av 
endringsfaktorer  

Analyse og beregning av konsekvenser av endringsfaktorer er gjennomført i arbeidsgruppene for 
pasientforløpsanalysene. Følgende endringsfaktorer er vurdert:  

 Epidemiologi og endringer i medisinsk behandling 
 Overordnede (nasjonale, regionale eller lokale) strategier 
 Oppgavefordeling mellom sykehus 
 Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner 
 Omstilling fra døgn til dag/poliklinikk 
 Intern effektivisering av arbeidsprosesser og pasientforløp 
 Endring i oppholdsmåter i spesialisthelsetjenesten  
 Effekt av økt forventningspress, etterspørsel 
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Epidemiologi og endringer i medisinsk behandling 
På grunnlag av drøftinger i arbeidsgruppen for somatikk er det i den kvalitative fremskrivingen tatt 
hensyn til en forventet økning i antall liggedager på 10 % for diagnosegruppen ondartede svulster. 
Dette er ut over effekten av de demografiske endringene i befolkningen. Estimatet er usikkert. I tillegg 
til at insidensen øker ut over demografiske endringer, ser man også en effekt av tidlig diagnostisering 
og redusert behov for innleggelser, samt effekt av forebygging. Den estimerte økningen på 10 % 
liggedager for denne gruppen utgjør et behov for 9-10 senger.  

For gruppen muskel/skjelettsykdommer er det lagt inn en økning på 5 % for ortopediske operasjoner. 
Det er også forutsatt en forventet økning i dagopphold og polikliniske konsultasjoner på 5 % på 
diagnosegruppene dialyse og kjemoterapi.  

Overordnede (nasjonale, regionale eller lokale) strategier 
Det er få overordnede strategier som har effekter som kan knyttes direkte til endringer i framtidige 
pasientforløp. Et område som kan ha betydning er at en andel av de polikliniske kontrollene skal 
flyttes ut av sykehuset. Dette gir en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten i 
poliklinikkene sentralt reduseres også ved økt bruk av desentrale poliklinikker, telefonkonsultasjoner 
eller konsultasjoner på nett. Fremskrevet demografisk og uten omstilling ville det i 2030 vært 341 000 
konsultasjoner, hvorav 177 000 kontroller. Effekten av de foreslåtte omstillingene utgjør totalt ca. 
100 000 konsultasjoner. 

Oppgavefordeling mellom sykehus 
SSHF tilbyr de fleste tjenestene innenfor eget foretak med unntak av noen få (nevrokirurgi, 
hjertekirurgi og behandling av noen kreftformer). Dette vil trolig endre seg ved at flere pasienter 
overføres til andre sykehus for høyspesialisert behandlingen. Mange av disse vil bli tilbakeført til 
SSHF for sluttbehandling.  

Overføring av et økt antall pasienter til universitetssykehus for bl.a. operasjoner antas å gi en 
reduksjon i antall operasjoner på 5 % for fagområdene kirurgi og gynekologi (i hovedsak kreftkirurgi) i 
SSHF. 

Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner 
Samhandlingsreformen vil være en pådriver for endring i pasientstrømmer der en del av pasienter 
som i dag behandles i spesialisthelsetjenestene vil bli behandlet hjemme, i institusjoner drevet av 
kommunene, eller i et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Lokalmedisinske 
senter er allerede opprettet, og tall fra Helsedirektoratet fra 2012 viser at kommunene har startet 
opprettelse av tiltak for å imøtekomme samhandlingsreformens krav til endringer.  

Hvilke tiltak som er realisert i 2030 og hvilke effekter de vil ha for spesialisthelsetjenesten er usikkert. 
Det forutsettes at i dette tidsperspektivet kan ha etablert gode samhandlingsarenaer og samarbeid i 
oppgavefordeling som har effekt både for pasienter, sykehus og kommuner. 

Ved en overføring av aktivitet fra spesialisthelsetjeneste til kommuner og ved desentrale tjenestetilbud 
forutsettes det at det er tatt i bruk gode IKT system der pasientdata kan hentes fram uavhengig av 
hvor tjenesten ytes. Dette gjelder både pasientens kjernejournal og data fra radiologi og 
laboratorietjenester.    

I kapittel 9 er det drøftet ulike modeller for framtidens sykehus som inkluderer løsninger for 
samhandling og integrering mellom sykehus og kommunale tjenesteytere/institusjoner. 

I pasientforløpsanalysene ble følgende forutsetninger tatt inn i beregningene: 

 KOLS; 20 % av liggedagene kan gjennomføres i kommunale institusjoner. De fleste pasienter 
som kan tas hånd om i kommunene er imidlertid alt overført 

 Infeksjoner; kommunen kan ta en del av liggedagene for pasienter som har langtids, 
intravenøs antibiotikabehandling 

 20 % av liggedagene for pasienter innlagt i somatiske avdelinger med psykisk sykdom kan 
behandles i kommunene 

 15 % av liggedagene for rehabilitering kan overføres til kommunene, enten direkte til hjemmet 
med oppfølging av hjemmetjeneste eller til etterbehandling eller rehabilitering i kommunen 

 20 % av liggedager for pasienter med skader i hofte/lår kan tas hånd om og gis restbehandling 
i kommunene 
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 20 % av liggedager for rehabilitering kan tas hånd om i kommunale rehabiliteringsinstitusjoner 
eller hjemme med oppfølging fra hjemmetjeneste 

 En stor andel av diabetes 2 pasientene følges i dag opp i kommunen. Det forutsettes at denne 
trenden vil fortsette ytterligere, der en stor andel av polikliniske kontroller for endokrine 
sykdommer kan overføres til kommunen 

Effekten av disse endringene er at totalt ca. 24 000 liggedager overføres til kommunehelsetjenesten. 
Det tilsvarer ca. 65 døgnplasser. I tillegg overføres 100 000 konsultasjoner fra sykehus til kommuner, 
hovedsakelig kontroller. 

Omstilling fra døgn til dag/poliklinikk 
I følge SAMDATA utføres i underkant av 60 % av den elektive kirurgien ved SSHF som dagkirurgi. For 
noen pasientgrupper er den mulige effekten av omstilling til dagbehandling tatt ut (revmatologi), men 
med nye behandlingsmåter kan man forvente ytterligere overgang til dagbehandling (kreftbehandling, 
øyeblikkelig hjelp, rask tilgang til diagnostikk). Bruk av preoperative poliklinikker øker andelen 
dagkirurgi. Mottak av pasienter til sammedagskirurgi kan organiseres via dagkirurgiske enheter selv 
om de skal ha innleggelse etter operasjonen. 

Det er størst potensiale for endring fra døgn- til dagopphold innenfor de kirurgiske pasientforløpene 
gjelder muskel-skjelett (ortopedi; protese, leddoperasjoner), operasjoner i urinveier og innenfor 
gynekologi. Det forutsettes også at en andel av pasientene i ICD10 gruppe R (symptomer, tegn, 
unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted) kan få et dagtilbud.  

I 2030 vil i overkant av 21 000 liggedager være overført til dagbehandling. Det utgjør en reduksjon 
som tilsvarer 69 senger.  

Intern effektivisering av arbeidsprosesser og pasientforløp 
Arbeidet med å optimalisere pasientforløp/behandlingslinjer vil fortsette for å oppnå reduksjon i 
ventetider i løpet av oppholdstiden. Det vil omfatte input (akuttmottak og prehospitale tjenester med 
tidlig diagnostikk og behandling, herunder diagnostikk i ambulanser), throughput (fast track for enkelte 
kirurgiske forløp, god kommunikasjon, fokus på kvalitet og rask tilgang på diagnostikk og 
beslutningskompetanse) og output (rask tilgang til diagnostikk og beslutningskompetanse, nye 
arbeidsprosesser/utskrivingsprosedyrer ol). 

For sykehusets interne organisering er det i fremskrivingen satt et mål om 8 % effektivisering av 
liggedager (etter andre endringer) fram mot 2030. Det innebærer i snitt ca. 0,5 % reduksjon i 
liggedager per år. For ett av pasientforløpene (M, sykdommer i muskel/skjelettsystemet) er det 
forventet en ytterligere reduksjon knyttet til redusert preoperativ liggetid ved økning i andel 
sammedagskirurgi.   

Endring i oppholdsmåter i spesialisthelsetjenesten 
Observasjonsplasser 

En stor andel av øyeblikkelig hjelp pasientene forutsettes å gå via observasjonsplasser/korttidsplasser 
i akuttmottak. For noen store diagnosegrupper (R, S, T) er median liggetid på en dag og en stor andel 
vil kunne skrives ut fra observasjonsseng hvor oppholdstiden forventes å være på inntil 24 eller 48 
timer. Det er beregnet en aktivitet i observasjonssenger tilsvarende 17 000 liggedager eller 60 
observasjonsplasser ved 80 % belegg.  

Pasienthotell  

Føde/barsel har tradisjonelt vært storforbrukere av pasienthotellplasser. Diagnosegruppe Z og O 
knyttet til føde/barsel og pasienter med kreft som har størst antall liggedager overført til pasienthotell.  

For SSHF forutsettes det at utviklingen fram mot 2030 også vil innebære behov for pasienthotell. Man 
bør imidlertid etablere fleksible modeller hvor det er plass for pårørende. Pasienter som har behov for 
litt hjelp kan bruke pasienthotellet hvis pårørende kan oppholde seg i pasienthotellet. Pasienthotell 
øker mulighetene for økt bruk av dagbehandling spesielt for pasienter med lang reiseavstand. Det er 
lagt til grunn at i 2030 vil ca. 20 000 liggedager være knyttet til pasienthotellet. Det tilsvarer et behov 
på ca. 72 senger ved 75 % belegg.  

Intensiv og tung overvåking 

Behovet for intensiv og tung overvåking for mange pasientkategorier vil øke. Hvis Walesmodellen 
legges til grunn for beregning av kapasitetsbehov får man et samlet kapasitetsbehov på ca. 79 
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plasser. Det er noe usikkerhet knyttet til bruken av modellen men det gjelder også for andre 
beregningsmetoder.  

Tilbuds- og etterspørselspress 
Det er vel dokumentert at aktivitet og kostnader spesialisthelsetjenesten øker parallelt med økningen i 
BNP. En prognose for BNP gir en ramme for den forventede aktiviteten i 2030. Forbruket av 
helsetjenester er i stor grad tilbudsdrevet. Nye tilbud innen diagnostikk og behandling øker forbruket. 
Dette gjelder både sykehusenes og fagmiljøenes ønske om å gi det best mulige tilbudet og publikums 
kunnskap og forventning om hvilke muligheter som finnes. Et eksempel er økt bruk av screening som 
vil kunne øke behov for oppfølging ved polikliniske konsultasjoner og dagopphold og eventuelt 
operasjoner. På den andre siden kan nasjonale og regionale begrensninger i rammene legge opp til 
en styring av veksten til et lavere nivå enn det en endring i BNP gir muligheter for.  

Det er derfor stor usikkerhet mht prognoser for den økonomiske utviklingen og fordeling av kostnader 
innenfor helsetjenesten. Med signaler fra myndighetene om en økt satsing på kommunale 
helsetjenester vil man kunne se endringer i fordeling av økonomiske rammer. Samtidig vil det være et 
etterspørselspress på spesialisthelsetjenesten for å tilby tidlig og avansert diagnostikk og behandling 
som kan være vanskelig å styre politisk. 

Det antas at økningen i aktivitet som skyldes forventninger hos publikum i første rekke treffer 
polikliniske konsultasjoner, dagopphold, radiologi og laboratorier. For SSHF er det forutsatt en antatt 
økning i etterspørsel etter polikliniske konsultasjoner og dagopphold på 15 % fram mot 2030 for alle 
diagnosegruppene. Dette kommer i tillegg til demografisk utvikling, og utgjør til sammen ca. 50 000 
polikliniske konsultasjoner. 

Økt tilfang av private tjenesteytere med nye tilbud kan øke aktiviteten. Omfanget av dette er usikkert 
og er ikke hensyntatt i disse beregningene. 

Organisasjon og kompetanse som endringsdriver 
Med krav og forventning til en spisset spesialisthelsetjeneste og etablering og opprettholdelse av 
robuste fagmiljø vil det fram mot 2030 være behov for å sentralisere spesialiserte tjenester. Krav til 
"robuste" fagmiljø som bl.a. gir et godt grunnlag for rekruttering og faglig utvikling er et viktig kriterium 
for vurdering av alternative løsningsmodeller. Dette kravet, i tillegg til behov for spesialistkompetanse 
24/7, trekker i retning av at fagområdene samles ett sted gir tilstrekkelig pasientvolum for å utvikle og 
opprettholde kompetanse og effektiv ressursbruk/god driftsøkonomi. 

 

6.5 Aktivitet og kapasitetsbehov 2030, somatikk 

6.5.1 Aktivitet 2030  
Basert på den demografiske fremskrivingen for den somatiske aktiviteten i hele SSHF og analyse og 
drøfting av konsekvenser av endringsfaktorene, er det beregnet aktivitet i 2030 som vist i tabell 18. 

Tabell 18: Oversikt over endringer i aktivitet fra 2011 til 2030 etter demografisk fremskriving og 
omstilling 

Aktivitet 2011

Aktivitet 

demografisk 

fremskrevet 

2030

Endring som 

konsekvens av 

demografisk 

fremskriving

%-vis endring 

som 

konsekvens av 

demografisk 

fremskriving

Aktivitet 

demografisk 

fremskrevet 

og og omstilt 

2030

Endring som 

konsekvens av 

demografi og 

omstillinger

%-vis endring 

som 

konsekvens av 

demografi og 

omstillinger

Liggedager 161813 243725 81912 51 203580 -40145 -16

Dagopphold 43499 63658 20159 46 73275 9617 15

Polikliniske konsultasjoner 242934 340920 97986 40 297948 -42972 -13

Aktivitet SSHF demografisk fremskrevet og omstilt 2011- 2030

 

Tabellen viser både den absolutte og relative endringen fra 2011 til 2030. Mens den demografiske 
fremskrivingen representerer en økning fra 40 % (poliklinikk) til 50 % (liggedager) fører 
omstillingsfaktorene til en redusert aktivitet i liggedager med 16,5 % og poliklinikk med ca. 13 % og en 
økning i dagopphold med ca. 15 %. En viktig årsak til dette er overføring av aktivitet til kommunene og 
den sterke, forventede dreiningen fra innleggelse/liggedager til dagbehandling. Datagrunnlaget for å 
beregne framtidig aktivitet for dagopphold og poliklinikk er usikkert og det kan være hensiktsmessig å 
se disse i sammenheng. Da vil omstillingen fra 2011 til 2030 gi en nedgang på ca. 11 %. Det forventes 
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en omfattende reduksjon i polikliniske konsultasjoner på grunn av overføring av kontroller til 
kommunene og bruk av ny teknologi som reduserer behovet for å oppmøte på sykehuset.  

Tabell 19: %-vise endringer i aktivitet for perioden 2011 til 2030 og per år 

Aktivitet 

Demografisk 

fremskrevet - 

endring 2011 - 

2030

Demografisk 

fremskrevet - 

årlig endring 

2011 - 2030

Demografisk 

fremskrevet og 

omstilt - 

endring 2011 - 

2030

Demografisk 

fremskrevet og 

omstilt - årlig 

endring    2011 - 

2030

Liggedager 51 % 2,7 25 % 1,3

Dagopphold 46 % 2,4 68 % 3,6

Polikliniske konsultasjoner 40 % 2,1 23 % 1,2

Demografisk fremskrevet omstilt, endring fra 2011 til 2030 og årlig endring

 

6.5.2 Kapasitetsbehov 2030 
Tabell 20 viser kapasitetsbalanse mellom registrert kapasitet i 2013 mot beregnet kapasitetsbehov i 
2011 og 2030. Det er benyttet alternativ 1 for kapasitetsutnyttelse, se kapittel 4, tabell 1. Mens det 
samlet for SSHF er overkapasitet på senger, dagplasser og konsultasjonsrom i SSHF i 2013 (basert 
på aktivitetsdata for 2011) er det underkapasitet på heldøgnsplasser og dagplasser i 2030. Det er 
fremdeles overkapasitet på konsultasjonsrom på grunn av den sterke, antatte nedgangen i aktiviteten 
frem mot 2030.  

Tabell 20: Beregnet kapasitetsbehov 2011 og 2030 i forhold til registrert kapasitet 2013 
somatikk  

Kapasitet 

2013

Kapasitets 

behov 2011

Demografisk 

fremskrevet 

2030

Endring som 

konsekvens av 

demografisk 

fremskriving

Demografisk 

fremskrevet 

og og omstilt

Differanse 

kapasitet 2013 

og kapasitets 

behov 2011

Differanse 

kapasitet 2013 

og kapasitets 

behov 2030

Heldøgnsplasser (senger) 609 522 786 264 657 87 -48

Dagplasser 171 95 233 76 -62

Konsultasjonsrom 264 113 139 151 125

Kapasitetsbehov SSHF demografisk fremskrevet og omstilt 2011 - 2030

 

Tabell 21 viser kapasitet for døgnplasser i 2013 fordelt på sengetyper og sykehusenheter. På 
grunnlag av pasientforløpsanalysene er det vist en fordeling av aktivitet på sengetyper og sykehus. 
Det er tatt hensyn til at det er lavere utnyttelsesgrader på senger for intensivsenger/tungovervåking 
(75 %), observasjonssenger (80 %) og hotellsenger (80 %).  

Tabell 21: Beregnet kapasitetsbehov heldøgnsplasser 2030 i forhold til registrert kapasitet 2013 
somatikk 13 fordelt på sengetyper og sykehus 

2013 2030 2013 2030 2013 2030 2013 2030 2013 2030 2013 2030

Sykehuset Kristiansand 327 491 267 356 14 28 0 30 5 34 41 44

Sykehuset Arendal 218 177 155 120 12 0 6 15 5 20 40 20

Sykehuset Flekkefjord 64 84 59 60 0 0 5 5 0 6 0 8

Sørlandet sykehus HF 609 752 481 536 26 28 11 50 10 60 81 72

Kapasitet senger somatikk april 2013 og kapasitetsbehov 2030 

Tung overvåkingAntall senger total Normal senger Intensiv Pasient-hotell

Observasjons-

senger 

 

Samlet er det en betydelig underkapasitet på senger, spesielt for SSK men også for normalsenger ved 
SSA. Det er underkapasitet på over 40 senger for intensiv og tung overvåking i 2030. Dette gjelder 
SSK. I to av de modellene som analyseres i senere kapitler er det forutsatt at SSA og SSF ikke har 
intensivsenger i 2030. 

Den store økningen i sengebehov som er en konsekvens av den demografiske utviklingen (fra 172 
000 liggedager i 2011 til 244 000 liggedager i 2030) reduseres i noen grad av overføring av pasienter 
til kommunene og omstilling og effektivisering av pasientforløpene (fra 244 000 til 188 000 etter 

                                                      
13 Tallene for Kristiansand omfatter Kongsgård. For 2030 er normalsenger og senger for intensiv og tung overvåking slått 
sammen.  
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omstilling). I forhold til kapasitetsbehovet i 2011 gir det en økning i behovet for senger med over 140 
senger hvorav ca. 40 gjelder økt behov for intensiv/tung overvåking.  

Det er overført ca. 25 000 liggedager som tilsvarer ca. 80 senger, til kommunene. Dette er knyttet til 
noen spesielle pasientgrupper med en relativt stor andel eldre pasienter.  

6.5.3 Dagplasser og poliklinikk 
Den sterke økning i antall dagbehandlinger (tabell 22) gir en underkapasitet på dagplasser på 55 
plasser eller 31 %. Underkapasiteten er størst i SSK (58 %) og SSF (14 %), mens SSA er stort sett i 
balanse. Dette gjelder summen av medisinsk dagbehandling, dialyse og dagkirurgi. Det er også tatt 
hensyn til at den andel av de pasientene som registreres som poliklinikk også har behov for 
dagplass/hvileplass ifm behandlingen. 

For poliklinikkene (tabell 23) er det også i 2030 en betydelig overkapasitet på poliklinikkrom (41 %). 
Dette gjelder alle sykehusene, men overkapasiteten er størst ved SSA (60 %). SSK og SSF har en 
overkapasitet på henholdsvis 24 og 38 %.  

Tabell 22: Kapasitet april 2013 og kapasitetsbehov 2030 for dagplasser somatikk 

2013 2030
Sykehuset Kristiansand 84 133 -49
Sykehuset Arendal 59 60 -1

Sykehuset Flekkefjord 35 40 -5

Sørlandet sykehus HF 178 233 -55

Antall dagplasser SSHF total Differans

e 2013-

Kapasitet dagplasser somatikk april 2013 og 

kapasitetsbehov 2030 

 

Tabell 23: Kapasitet april 2013 og kapasitetsbehov 2030 poliklinikkrom somatikk  

2013 2030 2013 2030 2013 2030

Sykehuset Kristiansand 140 79 30 55 170 129 41

Sykehuset Arendal 92 45 57 63 149 60 89

Sykehuset Flekkefjord 32 15 0 17 32 20 12

Sørlandet sykehus HF 264 139 87 135 351 209 142

Antall 

poliklinikkrom 

SSHF total 

Undersøkelses 

rom Spesialrom

Differanse 

SSHF 2013 - 

2030

Kapasitet poliklinikkrom april 2013 og kapasitetsbehov 2030 somatikk 

SSHF

 

6.5.4 Operasjonsvirksomheten 
Endring i operasjonsaktiviteten er knyttet til effektene av demografisk fremskriving og det er i tillegg 
gjort forutsetninger om mindre omstillinger ved overføring av aktivitet til andre sykehus (sentralisering 
av virksomhet). Antall operasjoner bygger på antall opphold (døgn- og dagopphold) som er registrert 
med en kirurgisk DRG (= operasjonsstuekrevende prosedyrer). Samlet gir dette en økning på 28 % fra 
2011 til 2030, se tabellen nedenfor. 
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Tabell 24: Fremskrevet aktivitet operasjon 2011 – 2030  

Fagområde

Totalt antall 

2011

Demografisk 

fremskriving, 43 

% økning fra 2011 

til 2030

Omstilling, 

endring i oppgave 

fordeling mellom 

sykehus Totalt 2030

Kirurgisk avdeling 8216 11749 -5 % 11161

Ortopedisk avdeling 5642 8068 8068

Gynekologisk avdeling 3016 4313 -5 % 4097

ØNH 1657 2370 2370

Kjeve 804 1150 1150

Øye 2321 3319 3319

Totalt 21656 30968 30165

Fremskrevet aktivitet operasjon SSHF 2011 - 2030

 

Operativ virksomhet på dagtid, som er dimensjonerende for kapasitetsbehovet, er anslått til 26 000 
operasjoner. Det er da tatt hensyn til ulik andel operasjoner i vanlig åpningstid. Faktisk tid per 
operasjon i 2013 er lagt til grunn for beregning av kapasitetsbehovet. Samlet gir dette et 
kapasitetsbehov på 32 operasjonsrom som tilsvarer dagens kapasitet. 

Tabell 25: Aktivitet og fremskrevet kapasitetsbehov operasjon fordelt på fagområder, SSHF 

Antall 

operasjoner 

totalt 2030

Andel 

dagkirurgi, 

%

Antall 

dagkirurgi 

2030

Antall 

dager/år

Antall 

timer/dag

Tid per 

operasjon

Andel 

operasjoner 

innenfor 

dagtid

Beregnet 

kapasitets 

behov, 

forhøyet

Kirugisk avdeling 11161 60 % 6697 230 7 2,3 80 % 13

Ortopedisk avdeling 8068 70 % 5648 230 7 2 80 % 8

Gynekologiske avdeling 4097 80 % 3278 230 7 1,2 95 % 3

ØNH 2370 90 % 2133 230 7 2 95 % 3

Kjeve 1150 90 % 1035 230 7 1,5 100 % 1

Øye 3319 95 % 3153 230 7 1 100 % 3

Tillegg for sectio 1

Totalt 30165 73 % 21943 32

Forutsetninger kapasitetsutnyttelse 

Aktivitet og beregnet kapasitetsbehov 2030  operasjon SSHF

 

Det er forutsatt en fordeling med 73 % dagkirurgi og 27 % kirurgi for innlagte, gjennomsnittlig for alle 
fag. Den dagkirurgiske aktiviteten tilsvarer ca. 22 000 operasjoner som krever ca. 25 operasjonsrom. 
Behovet for antall skiftestuer i 2030 er ikke beregnet men det må antas at den kirurgiske aktiviteten i 
akuttmottak og poliklinikker kan bli relativt mindre etter hvert som det bygges opp lokale, kommunale 
akuttenheter. Dette vil være spesielt aktuelt hvis det skjer en sentralisering av den akutt kirurgiske 
virksomheten. 

6.5.5 Bildediagnostikk 
Det er ikke gjort egne beregninger av aktiviteten i 2030 for bildediagnostikk og det er lagt til grunn en 
økning tilsvarende poliklinisk virksomhet. Den demografiske fremskrivingen viste at polikliniske 
konsultasjoner øker med 40 % fra 2011 til 2030, men reduksjon i antall kontroller og overføring av 
aktivitet til kommunene reduserer veksten til 23 %. Hvis man velger å legge den demografiske 
fremskrivingen (40 % økning) til grunn vil den samlede aktiviteten øke til ca. 190 000 undersøkelser. 
Det er da ikke forutsatt en overføring til kommuner eller andre tjenesteleverandører ut over dagens 
nivå.  

Anvendt på 2011 tall for bildediagnostikk gir dette endringer som vist i tabellen nedenfor. Det er lagt til 
grunn samme fordeling av aktivitet mellom modaliteter som i 2011. Det er trolig ikke realistisk og noe 
omfordeling mellom modaliteter ut over kapasitetsøkningen må påregnes. Dette antas spesielt å 
gjelde MR.  
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Tabell 26: Anslått aktivitet 2030 bildediagnostikk fordelt på sykehusenhet og modaliteter 

Antall us 

totalt 2013

Anslått vekst 

2013-2030    

23 % CT MR

Inter 

vensjon 

Konv. 

røntgen

Nukleær 

medisin UL

Sykehuset Kristiansand 69595 85602 13381 5599 1744 53675 2306 8918,7

Sykehuset Arendal 50973 62697 9541 3656 1154 41617 459 6226,3

Sykehuset Flekkefjord 16188 19911 3421 0 0 14623 0 1867,1

Sørlandet sykehus HF 136756 168210 26343 9255 2898 109915 2765 17012

Aktivitet bildediagnostikk 2030 SSHF

 

For aktivitet bildediagnostikk er det brukt oversikt over antall koder i 2012 som er registrert av SSHF. 
Det er innført et nytt kodeverk fra januar 2012. Erfaringer mangler for bruk av dette kodesystemet for 
beregning av kapasitetsbehov og tallene er derfor usikre. Det er lagt til grunn lav kapasitetsutnyttelse, 
ref kapittel 4, tabell 1.  

6.5.6 Oppsummert aktivitet og kapasitetsbehov somatikk 2030  
Tabell 18 viser at den demografiske fremskrivingen gir en økning i aktivitet for alle aktivitetsområder 
og sterkest for antall liggedager. Gjennom faglige drøftinger og avklaringer i arbeidsgruppene for 
pasientforløpsanalysene har man kommet frem til at endringsfaktorene som er vurdert samlet gir 
redusert vekst for liggedager og polikliniske konsultasjoner, mens det for dagbehandling skjer en 
økning ut over den demografiske effekten.  

I tabellene 19 til 26 er vist konsekvenser av disse endringene for kapasitetsbehovet i 2030 som er 
sammenlignet med dagens kapasitet (april 2013). Samlet er det en underkapasitet på ca. 140 senger, 
men dette gjelder i hovedsak SSK som alene vil kunne få en underkapasitet på over 160 senger, 
mens SSA har en overkapasitet på ca. 40 senger. Det er også en betydelig underkapasitet på 
intensivsenger og senger for tung overvåking ved SSK. 

På grunn av den forventede, sterke økningen i dagbehandling er det også en underkapasitet på 
dagplasser, men det vil være overkapasitet på poliklinikkrom også i 2030. Dette er bl.a. en 
konsekvens av en omfattende overføring av poliklinisk aktivitet til kommunene.  

Operasjonsvirksomheten er fremskrevet demografisk og det er kun tatt hensyn til en begrenset 
sentralisering av aktiviteten. Resultater er kapasitetsbalanse for denne virksomheten.   

6.5.7 Omstilling, konsekvenser av ulike scenarioer for endring  
 
Senario 1: Økt kapasitetsutnyttelse 
Hvis man velger den høyeste kapasitetsutnyttelsen, vil man få følgende kapasitetsbehov i 2030: 

Tabell 27: Kapasitet 2013 og kapasitetsbehov 2030 demografisk fremskrevet og omstilt, høy 
utnyttelsesgrad  

Kapasitet 

2013

Demografisk 

fremskrevet 

og og omstilt

Differanse 

kapasitet 2013 

og kapasitets 

behov 2030

Heldøgnsplasser (senger) 609 619 -10

Dagplasser 171 122 49

Undersøkelsesrom 264 62 202

Kapasitetsbehov SSHF 2030 høy utnyttelsesgrad

 

Sammenlignet med tabell 20 reduseres underkapasitet til 10 senger ved en høy kapasitetsutnyttelse 
på 90 % belegg i gjennomsnitt. Dette er 38 færre senger enn ved 85 % belegg noe som øker 
bemanningsbehovet og arealbehovet med ca. 5 % forutsatt at dette øker parallelt med sengetallet. 
Når det tas hensyn til elektiv virksomhet som har lavt belegg i helger og fridager og behov for lavere 
belegg for intensivsenger, observasjonsplasser, hotellsenger og senger ved barneavdelinger, er 90 % 
i gjennomsnitt høyt. 

Overkapasiteten på dagplasser øker fra 12 til 49 plasser og tilsvarende for konsultasjonsrom fra 125 til 
202 rom. Bemanning på dagenheter og poliklinikker er en konsekvens av antall pasienter og påvirkes i 

Side�130



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 61 av 126 

  

 

liten grad av antall plasser eller rom forutsatt at kapasiteten utnyttes rasjonalt. Arealmessig 
representerer økning i kapasitetsutnyttelse en reduksjon på 30 % for dagplassene og mer enn 
halvering for poliklinikkrommene. Dette viser at bruk av en lav kapasitetsutnyttelse i beregningene 
øker fleksibiliteten i bygget, noe som er viktig når grunnlaget for beregningene er usikre. 

Utnyttelsesgradene for funksjoner og rom er en del av eierstrategiene og flere prosjekter legger de 
høyeste kravene til grunn for nye prosjekter, og for publikum kan økte åpningstider være en fordel. Det 
er derfor av flere grunner et press på endringer i åpningstider for ikke-døgnåpne enheter i sykehus.  

Økt kapasitetsutnyttelse på senger må vurderes i forhold til driftsmodell og tjenestetilbud. Økt andel 
ØHJ kan gi grunnlag for økt beleggsprosent mens økt andel av kapasiteten på intensivplasser og 
observasjonsplasser redusere mulighetene for å ha en høy gjennomsnittlig beleggsprosent.  

Scenario 2: Endret overføring av aktivitet til kommunene eller økt etterspørsel 
I framskrivingen er det beregnet at ca. 24 000 liggedager og ca. 100 000 polikliniske konsultasjoner 
overføres til kommunene innen 2030.  

Tabell 28: Konsekvenser av endrede forutsetninger for forbruk av liggedager og polikliniske 
konsultasjoner 

Antall liggedager til 

kommunene etter 

demografisk 

fremskriving og 

omstilling

Dobling av 

overføring til 

kommunene. 

Økt effekt av ny 

teknologi

50 %  redusert 

effekt av 

overføring til 

kommuene 50 %. 

Økt aktivitet på 

grunn av økt 

etterspørsel

Liggedager 23774 48000 12000

Senger 77 155 39

Polikliniske konsultasjoner 101171 200000 50000

Undersøkelsesrom 47 93 23

Endrede forutsetninger for overføring av aktivitet til kommunene

 

I tabell 28 er forutsetningen for disse beregningene endret slik at aktiviteten i sykehuset reduseres 
tilsvarende en dobling av effekten av overføring av aktivitet til kommunene. Alternativt er det vist 
konsekvenser av at effekten av overføring til kommunene reduseres til det halve.  

Når aktiviteten som tenkes overført til kommunene dobles blir det en reduksjon i sengebehovet på ca. 
80 senger. Forutsatt normalsenger tilsvarer dette ca. 3 sengeenheter. Behovet for konsultasjonsrom 
reduseres med 43. Samlet gir det et redusert arealbehov på ca. 5 800 m 2 brutto i forhold de 
beregninger som er gjort i utviklingsplanen.  

6.5.8 Demografisk fremskriving av aktivitet somatikk til 2040  
Tabell 29 viser demografisk fremskrevet aktivitet for 2025, 2030 og 2040. Tabellen viser en sterk 
aktivitetsøkning også etter 2030. Dette skyldes i for en stor del økning i eldre (70+) i denne perioden. 
Effekter av omstilling er ikke vurdert men de pasientgruppene som i stor grad blir overført til 
kommunene øker og det må antas at behovet for samhandlingstiltak øker. Det er stor usikkerhet når 
det gjelder effekter av utvikling av teknologi, nye tilbud og muligheter og økte forventninger i 
befolkningen. Den økonomiske utviklingen antas å være en ramme for forbruket, men sammenlignet 
med andre land, kan helsetjenestenes andel av BNP øke ut over det nivået man har i Norge i dag.  
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Tabell 29: Fremskrevet aktivitet 2040, somatikk 

2025 2030 2040

Utvikling 

2011-

2030, %

Utvikling 

2011-

2040, %

Døgnopphold 46929 63103 68178 77925 45,3 66,0

Liggedager 161813 223034 243725 283493 50,6 75,2

Gjennomsnitt liggetid 3,4 3,5 3,6 3,6

Dagopphol 43499 59413 63658 71573 46,3 64,5

Polikliniske konsultasjoner 242934 319892 340920 376676 40,3 55,1

Demografiske endringer oppsummert, SSHF

Aktivitet 

2011

Demografisk fremskriving Relative endringer 

 

 

6.6 Fremskrevet aktivitet og kapasitetsbehov 2030, psykisk helsevern 
rusbehandling 

6.6.1 Endring av aktivitet 
Basert på demografisk fremskriving av aktiviteten ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved 
SSHF, og analyse av konsekvenser av endringsfaktor, er det beregnet en aktivitet i 2030 som vist i 
tabell 30. 

Tabell 30: Oversikt over endringer i aktivitet fra 2011 til 2030 etter demografisk fremskriving og 
omstilling, psykiatri og rusbehandling 

 

Tabellen viser både den absolutte og relative endringen fra 2011 til 2030. Den demografiske 
fremskrivingen representerer en samlet økning i antall oppholdsdøgn (liggedøgn) på 26,1 %, og en 
økning på 23.5 % i antall polikliniske konsultasjoner ved egen institusjon. Det forutsettes her at 
tjenestetilbudene øker i takt med befolkningsutviklingen, uten at man har beregnet andre endringer 
som påvirker forbruket, f eks økt etterspørsel eller omstillinger som følge av faglige, strategiske og 
økonomiske føringer og rammebetingelser. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har som følge av 
demografi en vekst i antall polikliniske konsultasjoner på 39,5 %, noe som skyldes alderspsykiatrisk 
poliklinikk. 

 

Aktivi tet 

2011

Aktivi tet 

2030 demo. 

frem-

skrevet

Endring som 

konsekvens  

av demo. 

remskriving

%-vis  endring 

som 

konsekvens  

av demo. 

fremskriving

Aktivi tet 2030 

demo. 

Fremskrevet+ 

omsti l t

Endring som 

konsekvens  av 

demo. + 

omsti l l ing

%-vis  endring 

som konsekvens  

av demo. + 

omstri l l ing

Oppholdsdøgn 37 175    47 099         9 924             26,7                30 614                  -6 561                -21,4                     

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 4 527      6 313           1 786             39,5                9 377                    4 850                  107,1                    

Oppholdsdøgn 28 994    36 542         7 548             26,0                -28 994              

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 64 093    78 272         14 179           22,1                105 000                40 907                63,8                      

Oppholdsdøgn 1 410      1 763           353                25,0                2 300                    890                     63,1                      

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 24 058    30 072         6 014             25,0                39 000                  14 942                62,1                      

Oppholdsdøgn 18 612    23 390         4 778             25,7                20 000                  1 388                  7,5                        

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 21 182    26 328         5 146             24,3                35 000                  13 818                65,2                      

Oppholdsdøgn -                 -                     

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 2 160      2 553           393                18,2                3 500                    1 340                  62,0                      

Oppholdsdøgn 52           -52                 

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 251         -251               

Oppholdsdøgn 86 243    108 794       22 551           26,1                52 914                  -33 277              -38,6                     

Pol ikl . konsult. på  

egen inst. 116 271  143 538       27 267           23,5                191 877                75 857                65,0                      

SUM

Korrigering 

av avvik

PST

PSA

DPS

ABUP

ARA

Aktivitet SSH demografisk fremskrevet og omstilt 2011-2030
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I tråd med faglige og økonomiske føringer er det lagt til grunn at aktiviteten knyttet til døgnopphold 
reduseres med ca. 22 % som følge av en vesentlig spissing og spesialisering av tilbudet. Det 
forutsettes at ambulant og poliklinisk virksomhet økes kraftig. 

En arbeidsgruppe for Utviklingsplan 2030 foreslår at døgntilbudet i de distriktspsykiatriske sentra på 
sikt bør nedtrappes og planmessig avvikles og den spesialiserte døgnbehandlingen samles i PSA. 
Dette vil gjøre det mulig å styrke og øke ressurstilgangen til den polikliniske og ambulante 
kompetansen ytterliggere i DPS. Forutsatt en slik utvikling anslås det en reduksjon i antall 
oppholdsdøgn på knapt 40 %, mens ambulant og poliklinisk virksomhet vil øke med ca. 65 %.  

Fra opptrappingsplanens start og frem til i dag er det startet en endringsprosess som har hatt stor 
påvirkning på helsetilbudet til psykisk syke personer og andre med mildere psykiske vansker. 
Grunntankene i den styrkingen av tjenestetilbudet er gyldige også i dag, og utviklingsplanen legger til 
grunn en videre utvikling i hovedsakelig samme retning. Dette betyr en fortsatt utvikling fra: 

 døgnbasert psykisk helsevern og rusbehandling til mer nærhet og fleksibilitet i tilbudet til 
pasientene, og fra sykdomsfokus til recovery- og ressursmobilisering.  

 konserverende omsorg til mer kompetente utredninger og spesifikke behandlinger i 
spesialisthelsetjenesten.  

 fragmentering av tjenestetilbudene mellom kommuner og sykehus til både samhandling 
mellom tjenestenivåene og innad i de respektive etater. 

En bekymring ved Opptrappingsplanen og utviklingen i årene etter har vært flytting av ressurstilgang 
over mot DPS, barn og unge og rusbehandling kan gå på bekostning av tilbudet til pasientgruppen 
med alvorligst syke med psykose og stor funksjonssvikt. Nedbygging av døgnbehandlingskapasitet på 
sykehusnivå uten at tilsvarende kapasitet er blitt etablert i DPS og i kommuner, har flere steder utløst 
bekymring for at personer med sterkt nedsatt funksjonsevne ift ADL-funksjoner, stor 
symptombelastning og kognitiv svikt ikke har fått tilstrekkelig behandlings- og omsorgstilbud. Det var 
opprinnelig disse som hadde mest nytte av ”asyl”-funksjonen som preget tidligere tiders psykiatri. Det 
vil være et viktig anliggende å avveie denne pasientgruppens behov mot det store volumet av 
personer med annen type psykisk funksjonsfall på en god måte slik at pasientgruppen ikke blir 
marginalisert innen tjenestetilbudet 

Kvalitet og kompetanse 
Behovet for en fortsatt styrking av kompetanse og en arbeidsdeling med kommunene tilsier en 
vesentlig spissing og spesialisering av tilbudet. Spesialisering krever spesialisert kompetanse. Man 
forventer en utvikling mot et minstekrav på mastergradsnivå for alle ansatte som har utrednings- og 
terapifunksjoner. Det vil også bli et stadig større behov for etter- og videreutdanning etter hvert som 
nye og kunnskapsbaserte terapimetoder blir utviklet.  

Klinikk for psykisk helse har utviklet en sterk profil i forhold til forskning, og utviklingen må forsterkes 
og bygges ut slik at det omfattes alle avdelinger. Dette vil være nødvendig for å kunne gi 
kunnskapsbaserte behandlingstilbud, utdanne nytt fagpersonell og rekruttere nye medarbeidere. 

Teknologi og samhandling 
Mye av behandlingsaktiviteten som i dag gis i spesialisthelsetjenesten må ivaretas innenfor 
kommunehelsetjenesten. Dette er en forutsetning for de forslag som legges i virksomhetsplanen.  
Dette medfører behov for både kapasitets- og kompetansestyrking i de enkelte kommunene og en helt 
annen grad av interkommunalt samarbeid. Kommunehelsetjenesten vil ha en sterkere koordinerende 
rolle enn de har i dag, og det vil være utviklet nye og velfungerende kommunikasjonspunkter og 
samhandlingsarenaer.  

Samhandling og utstrakt bruk av digitale hjelpemidler vil prege virksomheten i 2030. Terapi, 
oppfølging og kommunikasjon med pasientene vil i langt større grad enn i dag foregå elektronisk.  
Teknologiutviklingen vil medvirke til store endringer i samhandlingsarenaene mellom helsepersonell 
internt, samarbeidende tjenesteytere eksternt, pasienter og pårørende. Utviklingen vil gå i retning av 
økt tilbud om selvhjelp, økt tilgjengelighet av informasjon om sykdomsforløp, økt lavterskeltilbud, økt 
tilgjengelighet av spesialkompetanse, bedre kunnskap om tjenestetilbud osv.  

Som effekt av dette, kan det tenkes at flere pasienter vil motta psykisk helsehjelp på et lavere 
tjenestenivå enn i dag. Samtidig vil teknologiutviklingen medvirke til en langt mer effektiv strukturering 
av informasjon på tjeneste- og individnivå, som videre kan medfører at det spesialiserte tilbudet kan 
være mer effektiv og tilpasset enn det er i dag. 
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Pasientene og deres organisasjoner vil i ennå større grad enn i dag hevde sin rett til medvirkning og 
påvirkning.  

Barn og unge 
ABUP må øke og målrette sin kompetanse i hovedsaklig to retninger. Først og fremst må det utvikles 
kompetanse til spesialisert behandling av det enkelte barn. Nyere forskning gir ny forståelse av 
hvordan psykiske levekår påvirker hjernens utvikling, og dette gir igjen grunnlag for nye 
behandlingsformer. Men ABUP må også utvikle sin kompetanse i forhold til alle de som er rundt 
barna. Et barns utvikling skjer i samspill med foreldre og omgivelser, og så vel behandling som 
forebyggende arbeid må nødvendigvis skje i nært samarbeid med de som er nær barnet til daglig. 

ABUP skal fortsatt satse på forebyggende og helsefremmende arbeid, men med en mer planmessig 
prioritering av tiltak. Dette skal gjøres i samarbeid med kommunalt nivå, slik at det sikres en felles 
satsing og ansvarsavklaringer. ABUP vil i hovedsak satse på tiltak overfor utsatte grupper og på 
risikoindikasjon. Universelle forebyggende tiltak må ligge på kommunalt nivå. I tillegg vil avdelingen 
styrke satsingen på tidlig intervensjon og lavterskeltiltak som bidrar til at man kommer til så tidlig som 
mulig, både i alder og i forløp, for å forebygge negativ utvikling. 

Avdelingen skal satse enda sterkere på familieperspektiv i sin tilnærming ved å implementere tiltak 
som sikrer systematisk arbeid med hele familiens bistandsbehov i saker.  

Barn og unge med særskilte behov vil sikres ytterligere prioritering.  

Det trengs et godt døgntilbud for unge som har både psykiske vansker og rus-/atferdsproblematikk, 
både for de som er i behov av beskyttelse mot eget rusbruk og for de som er i behov av behandling. 
Dette tilbudet må utredes i samarbeid mellom ABUP og ARA og sammen med barnevern. Det er en 
målsetning å etablere et godt tilbud i fellesskap innen de nærmeste årene. Det må på plass et nytt 
døgntilbud for ungdom. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og 
er ikke tilrettelagt for å kunne ivareta både ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med 
et behandlingsbehov. Derfor bistår PSA i stor grad med å ta imot ungdom til innleggelse. Behovene 
vurderes som så omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. Dette må ses i sammenheng med 
nytt PSA bygg. Det vurderes å overføre ansvaret for akutte innleggelser til PSA som et akutt tiltak som 
vil avhjelpe situasjonen. 

Psykisk helsevern for voksne 
Arbeidsgruppen ser for seg en vesentlig reduksjon i døgntilbudet på spesialistnivå. I de fleste land 
SSHF kan sammenlignes med finnes det ikke noe som tilsvarer DPS-døgnplasser. Disse er 
kommunalt baserte helsetilbud i de fleste andre sammenlignbare land. Distriktspsykiatriske tilbud gis 
poliklinisk og som ambulante tilbud. Det antas at dette vil være utviklingsretningen også i Norge og ser 
samhandlingsreformen som et viktig grunnlag for dette.  

Utviklingen vil gå mot en integrert og mer spesialisert klinikk. Skillet mellom rusbehandling og 
behandling av psykiske lidelser vil bli mindre tydelig i forhold til det tilbud som gis i klinikkens ulike 
avdelinger i dag. Men samtidig vil behandlingen av ulike tilstander også bli mer spesifikk og at enkelte 
behandlingstyper gis ved spesifikke enheter. Denne utviklingen gir grunnlag for å se på spesialisert 
døgnbehandling som en intervensjon som krever særlig kompetanse og ressurstilgang, og som det er 
riktig å samle.  

Døgntilbudet i de distriktspsykiatriske sentra bør nedtrappes og planmessig avvikles og samle den 
spesialiserte døgnbehandlingen i Psykiatrisk sykehusavdeling. Parallelt med dette bør den polikliniske 
og ambulante kompetansen og ressurstilgangen styrkes ytterliggere i DPS. Dette vil gi helt nye 
muligheter for å støtte kommunale tilbud eksempelvis med bidrag inn mot kommunale kriseplasser, 
dagsentra og boliger.  

En antar foreløpig at døgnplassbehovet for voksne vil være i størrelsesorden 120 plasser ved en slik 
organisering. Døgnbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten vil spesialiseres ytterligere og primært 
brukes ved behov for beskyttelse, ved utredning som krever døgnobservasjoner og ved behandling 
som krever spesialisert miljøterapeutisk innhold.  

Klinikken ser for seg at bruken av døgnplasser anslagsvis vil ha følgende fordeling: 

 Psykose – 25 plasser 
 Dobbeltdiagnose psykose/rus – 25 plasser 
 Affektive lidelser – 25 plasser 
 Spiseforstyrrelser – 8 plasser 
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 Personlighetsforstyrrelser – 8 plasser 
 Psykisk utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser – 4 plasser 
 Alderspsykiatri – 10 plasser 
 Sikkerhetspsykiatri – 15 plasser 

En slik utvikling vil stille store krav til at Samhandlingsreformens intensjoner blir ivaretatt og at 
kommunene tar ansvaret for at innbyggerne får et behovstilpasset botilbud, enten dette er i egen 
leilighet eller i et godt bemannet bokollektiv. Spesialisthelsetjenestens rolle blir å gi et spesialisert 
behandlingstilbud til befolkningen og til å gi veiledning til de kommunale tjenestene. Ambulant 
virksomhet vil være vesentlig. En ser også for seg at de kommunale ø-hjelpsplassene kan tilby 
overnatting for pasienter i psykisk krise. Dette vil kunne dempe behov akuttinnleggelse i 
sykehusavdelingen. Antall innleggelser ved bruk av tvungent psykisk helsevern vil kunne reduseres 
ved en slik utvikling ved at tiltakene blir mer forankret nær pasientens nettverk. 

Når døgntilbudet i spesialisthelsetjenesten for voksne samles i en avdeling bør man også vurdere 
mulighetene for integrering og samlokalisering av i hvert fall døgnplasser til barn og unge, og muligens 
også for pasienter med rusproblemer. Allerede i dag er det betydelig overlapping av oppgavene 
mellom ARA og voksenpsykiatrien, og med bygningsmessig tilpasning vil voksne og ungdom med 
behov for døgnbehandling ha et samlokalisert tilbud. 

Utviklingen av tjenestene må selvsagt ta hensyn til den generelle befolkningsutviklingen der mange av 
pasientene har multikulturell bakgrunn. Likeledes viser fremskrivningen av aldersklasser en økning i 
gruppen eldre. Derfor må kompetansen i forhold til andre kulturer og til aldersrelaterte 
problemstillinger utvikles spesielt. 

Tilbudet til de eldre 
Demografisk fremskrivning viser en økning i antall eldre i planperioden. Tilbudet til disse er ved 
dagens status ikke godt nok utbygd og må styrkes ytterligere for å tilpasses aldersutviklingen i 
befolkningen.  

Med høy alder øker risiko for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer. Sosial 
isolasjon og ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon. Antallet eldre 
med demens vil øke betydelig i årene fremover, i takt med økningen i antallet eldre. Å styrke fokus på 
og tilbudet til de eldre med psykiske lidelser og demens i hele helsetjenesten er nødvendig. 

Det bør legges til rette for at psykiske lidelser hos eldre oppdages tidlig for å hindre negativ utvikling 
og gi økt mulighet for tilfriskning og opprettholdelse av funksjon i hverdagen. Ambulant virksomhet 
vektlegger det gode i at behandling skjer i pasientens nærmiljø, og ambulant, tverrfaglig virksomhet 
kan ha god effekt både for hjemmeboende og beboere i institusjon. 

Rus- og avhengighetsbehandling 
Rusproblemer og psykiske problemer opptrer ofte samtidig, men langt fra alltid. Rus-og 
avhengighetsbehandling er en egen medisinsk spesialitet. Selv om ARA i utgangspunktet er klinikkens 
spesialavdeling for behandling av ruslidelser, så må alle avdelinger ha en kompetanse i behandling av 
disse. ARA må også ha kompetanse i å behandle psykiske lidelser parallelt med rusproblemene. Det 
ene problemet har en tendens til å påvirke det andre. 

Kjerneoppgavene for den tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingen vil være utredning og behandling. 
Flere oppgaver vil i framtiden løses ved poliklinisk og ambulant oppfølging. Da poliklinisk behandling 
ofte er utilstrekkelig ved alvorlige ruslidelser og sammensatt problematikk, vil det fortsatt være 
nødvendig med et døgntilbud for å ivareta kjerneoppgavene.  

Man antar at antallet langtidsplasser vil reduseres sterkt. Dette gjelder så vel ”egne” plasser som 
plasser som kjøpes av private leverandører. Arbeidsgruppen anerkjenner at tidsaspektet i 
rusbehandling er viktig og at mange pasienter profitterer på langvarig behandlingskontakt. 

Arbeidsgruppen ser for seg en økt samhandling mellom ARA og de andra avdelingene i klinikken. 
Dette gjelder ikke minst samhandling mellom de ambulante akutt teamene og ruspoliklinikken. En økt 
poliklinisk kapasitet kan muliggjøres gjennom reduksjon i antall døgnplasser. 

Andelen pasienter innlagt i somatiske avdelinger med rusproblemer er høy, noen ganger med 
rusproblemet som årsak til innleggelsen. Dette må adresses i et samarbeid på tvers av klinikkene. 

Samhandling med kommunene blir ennå mer vesentlig enn hittil når kommunene tar et større ansvar 
for forebygging, tidlig behandling, rehabilitering og tilpassede botilbud.  

Side�135



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 66 av 126 

  

 

6.7 Oppsummert aktivitet og kapasitetsbehov, psykisk helsevern og 
rusbehandling 

Tabell 31 viser at beregnet kapasitetsbehov for senger reduseres med 107 senger, mens behovet for 
antall poliklinikkrom økes med 82. Dagens kapasitet viser både undersøkelses- og behandlingsrom, 
kontor som benyttes i kombinasjon med konsultasjoner og mindre gruppe- og møterom for pasienter, 
og lar seg derfor vanskelig sammenligne med et beregnet kapasitetsbehov.  

I beregning av kapasitetsbehov er det lagt til grunn en utnyttelsesgrad på 230 dager pr år, hvor 
rommene benyttes til fire konsultasjoner hver dag, dvs. 920 konsultasjoner hver dag. Den relativ lave 
utnyttelsesgraden forutsetter at en andel av konsultasjonsrommene benyttes til kontorfunksjoner for 
behandlere. 

I DPSene endres dagens sengekapasitet til areal for poliklinikk, dagbehandling og ambulante 
tjenester.  

Tabell 31: Kapasitetsbehov senger og rom for polikliniske konsultasjoner, psykiatri og 
rusbehandling 

 (*) konsultasjonsrom i kombinasjon med kontorer 

 

6.8 Private tjenesteleverandører 
Innsalget av private tjenesteleverandører påvirkes av tilgangen til offentlige tjenester og politisk 
styring. Det kan være behov for drøftinger av noen scenarioer som er knyttet til pasientgrupper, 
endringer i funksjonsfordeling oa. Forbruket i 2012 var lavt og uten betydning for dimensjoneringen av 
kapasiteten ved SSHF. Selv med en dobling vil ikke ha betydning for planene. Dette er drøftet 
nærmere i senere kapitler. 

 

  

 

Aktivi tet 

2011

Dagens  

kapas i tet 

(*) (2014)

Kapas i tets -

behov 2011

Aktivi tet 

demografisk 

fremskrevet 

og omsti l t 

2030

Kapas i tets -

behov 2030

 Endring 

kapas i tets  

behov 2011-

2030

Senger 37 175       113               120               30 614             99                    -21                      

Rom for konsultas joner (*) 4 527         123               5                   9 377               10                    5                         

Senger 28 994       97                 94                 -                  -94                      

Pol ikl inikrom 64 093       236               70                 105 000           114                  44                       

Senger 1 410         6                   5                   2 300               8                      3                         

Rom for konsultas joner (*) 24 058       169               26                 39 000             42                    16                       

Senger 18 612       66                 60                 20 000             65                    4                         

Rom for konsultas joner (*) 21 182       81                 23                 35 000             38                    15                       

Senger -                -                  -                      

Rom for konsultas joner (*) 2 160         14                 2                   3 500               4                      1                         

Senger 52              -                      

Rom for konsultas joner (*) 251            -                      

Senger 86 243       282               279               52 914             172                  -107                    

Rom for konsultas joner (*) 116 271     623               126               191 877           209                  82                       

Korrigering 

av avvik

SUM

Kapasitetsbehov senger og rom for konsultasjoner (*) PHV og TSB

PSA

DPS

ABUP

ARA

PST
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Tabell 32: Forbruk av tjenester fra private leverandører 2012 

Døgn 

opphold 

2012

Dag 

opphold 

2012

Polikliniske 

konsult. 

2012

Innbygger 

2011

Region Østre Agder 114 102 2 88513

Setesdalsregionen 5 21 0 6978

Knutepunkt Sørlandet 88 549 0 118995

Lindesnesregionen 17 118 0 35644

Listerregionen 27 49 1 35689

Totalt 251 839 3 285819

Døgnopphold, dagopphold og poliklinikk hos private leverandører 

2012

 

 

6.9 Kontorer 
Samhandlingsreformen og utvikling av ny teknologi endrer avhengighetene mellom pasienten, tilgang 
til kompetanse og lokalisering av de ressursene som er nødvendige for behandlingen. Hvor 
behandling kan skje er avhengig av krav til kompetanse og utstyr, og om pasientene som skal motta et 
godt tilbud må overføres dit. Hvis avhengighet til utstyret oppheves eller utstyret flyttes til pasienten 
kan behandlingen skje hjemme eller i andre institusjoner nært hjemmet. Tilgang til kompetanse kan i 
økende grad oppnås over nett, økt kompetanse og supervisjon i kommunene eller at noen kommer 
hjem til pasienten.  

Erfaringer til nå og med de perspektivene som ny teknologi gir, så vil legers og andre fagfolks 
arbeidssituasjon endres. Det vil og bli et økende behov for å samle høy kompetanse i sykehusene 
mens mengden pasienter som kommer til sykehusene blir relativt sett mindre. Spesialistene vil møte 
pasienter og kolleger over nettet eller ved ambulerende, tverrfaglige team. Behovet for kontorer, 
teammøter, arbeidsrom for telekonferanser og mottak av sending av informasjon, vil øke selv om 
antallet pasienter som behandles i sykehusene blir relativt mindre.  

Også ifm den kliniske virksomheten i sykehuset vil det være behov for å endre organiseringen av 
arbeidsplassene for leger og annet personale. Innføring av et stort antall observasjonsplasser med 
samling av diagnostikk og behandling og fokus på stor gjennomstrømning i akuttmottaket, øker kravet 
til legers tilstedeværelse. En økende andel pasienter med mange problemer øker behovet for 
tverrfaglige møteplasser for personale nært pasienten. Lokalisering av kontorer i egne kontorfløyer er 
dermed i mindre grad hensiktsmessig selv om det gir effektive, bygningsmessige løsninger.  

 

6.10 Forskning og utdanning 
Forskningen på sykehuset skal først og fremst være til pasientens beste og ha hovedfokus på klinisk 
forskning. Det er naturlig å utnytte det forspranget SSHF har til å bli enda sterkere, og kunne bidra til å 
styrke den pasient- og klinikknære forskningen i Norge. Med økt anerkjennelse nasjonalt og økt 
erfaring og forskning via internasjonale nettverk og EU, vil den solide posisjon kunne gi økt tilførsel av 
forskningsmidler utenfra pga. forskningens egen kvalitet. 

I tråd med utviklingen ved andre sykehus og internasjonalt kan det innen kort tid bli meget aktuelt å 
vurdere etableringen av et eget forskningslaboratorium ved SSHF hvor de kliniske studiene 
gjennomføres. Framtidsambisjonen er å ha økt fokus på pasientorientert forskning, epidemiologisk 
forskning, resultatforskning (utfallsforskning), helsetjenesteforskning og særlig kliniske 
intervensjonsstudier. SSHF vil øke muligheter for translasjonsforskning i samarbeid med 
biobankfunksjonen, og vektlegge forskningsbasert innovasjon og økende fokus på kommersialiserings 
potensialer. Økt forskningsaktivitet skal bidra til at stadig flere avdelinger og seksjoner får gruppe-1 
status i utdanningen av spesialister. Det må og i framtiden legges bedre til rette for at sykepleiere med 
PhD tilbys egnede stillinger og forskningsoppgaver ved SSHF. Evt. kan kombinasjonsstillinger med 
UiA være en velegnet samarbeidsform. SSHF ønsker å ha fokus på kvalitetssikring, og forskningen vil 

Side�137



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 68 av 126 

  

 

bidra til etablering av helsetjenester med høy kvalitet. Felles fokus blant sykehusene gjennom en 
forskningstilnærming på utvikling av bedre kvalitetsindikatorer ved SSHF, dernest monitorering og 
publisering av disse vil kunne bidra til bedre samarbeid mellom sykehusene. 
 
SSHF vil ha vekt på økende samarbeid om forskning mellom UiA og SSHF, men også med andre 
miljøer nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen etablering av samarbeid med internasjonale miljøer 
og doktor- og postdoktorstipendier med opphold ved utenlandske institusjoner. Med økende 
deltagelse i EU-prosjekter og etablering av en funksjon som sikrer effektiv, vil en ha felles håndtering 
av EU søknader ved SSHF og UiA. Det er tenkt etablert metoder for genomsekvensering (forventes 
normalaktivitet i sykehus innen få år) ved SSHF i samarbeid med UiA. 
 
Det er og ønske om økende samhandlingsforskning i et trekantsamarbeid mellom UiA, SSHF og 
kommunene eller kommunesammenslutningene/OSS. Samhandlingsforskning gjøres enklere ved 
etablering av Agder Helseregister som planlegges etablert i 2014 og som skal gjøre data fra DIPS, 
fastlegenes og kommunenes pasientjournaler og Helfo lett tilgjengelig for forskningsoppgaver. 
 
Hvorvidt SSHF skal gå mot Universitetssykehus vil ha store konsekvenser for videre planlegging, men 
avgjøres først i strategiperioden 2015-2017. Det vil være mest naturlige for regionen å inngå 
diskusjoner med UiO for først å lufte muligheten for en klinisk medisinsk grunnutdanning ved 
SSHF/UiA. 
 

6.11 Kompetanse- og bemanningsbehov 
En av hovedutfordringene for SSHF i tiden fremover blir å planlegge for og sikre robuste fagmiljø. 
Dette innebærer et langsiktig perspektiv hvor det er et blikk for mulige utviklingstrekk, slik som 
demografiske endringer, tilflytting og medisinsk teknologiske endringer, men samtidig planlegging for 
en fleksibilitet for lokal tilpasning. SSHF må sikre en attraktiv arbeidsplass med god faglig kvalitet. 
Nåværende utdanningskapasitet og rekrutteringsbehov er kartlagt og vurdert i i forhold til antatt 
framtidig behov. Kartlegginger viser at det utdannes nok leger i Norge. Det er god rekruttering til 
sykepleiere og bioingeniører til SSHF i årene fremover. 

I vurderingene av bemannings- og rekrutteringsutfordringer frem mot 2030 er det tatt utgangspunkt i 
dagens bemanning korrigert for pensjonister/AFP, ”turnover” på 1.2 %, vekst knyttet til pasientvolum 
og andre kjente drivere.  

Tabell 33: Beregnet årsverksbehov totalt i 2030 for de tre strukturmodellene 

 

 

  

Januar 2014.

ÅRSVERKBEHOV Sum Brutto måneds-verkgj.snitt TOTALT BEHOV Endring i % TOTALT BEHOV ÅRSVERK TOTALT BEHOV ÅRSVERK

Antall måneds- stillings- I ÅR 2030 - ALT 1. fra 2014-2030 I ÅR 2030 - ALT.2 I ÅR 2030 - ALT.3

Alle stillingsgrupper ansatte verk prosent ansatte årsverk årsverk endr.14-30: årsverk endr.14-30:

Ledelse 278 264 95 % 303 290 10 % 285 8 % 270 2 %

Merkantile 728 554 76 % 791 607 10 % 597 8 % 507 -8 %

 Ambulansepersonell 255 183 72 % 332 238 30 % 238 30 % 238 30 %

Forskning(leger) 44 22 50 % 57 29 30 % 29 30 % 29 30 %

Pasientrettede stillinger 1 036 604 58 % 1 347 785 30 % 785 30 % 785 30 %

Overleger 359 351 98 % 477 466 33 % 458 31 % 436 24 %

LIS leger 281 278 99 % 385 381 37 % 358 29 % 356 28 %

turnusleger 54 54 100 % 70 70 30 % 70 30 % 70 30 %

Psykologer 179 160 90 % 233 208 30 % 208 30 % 208 30 %

Spesialsykepleiere 1 021 765 75 % 1 564 1 190 55 % 1 100 44 % 1 030 35 %

Sykepleiere 1 547 1 004 65 % 1 936 1 245 24 % 1 185 18 % 1 060 6 %

 Helsefagarbeider/hjelpepleier 384 219 57 % 394 220 0 % 220 0 % 220 0 %

Diagnostik personell 324 285 88 % 431 381 34 % 381 34 % 351 23 %

 Drifts/teknisk personell 623 438 70 % 810 569 30 % 575 31 % 549 25 %

 Ukjente 12 9 75 % 16 12 30 % 12 30 % 12 30 %

korreksjon flere arb.forhold -187 0 0 % -243 0

 

SUM SSHF 6 938 5 190 75 % 8 903 6 692 29 % 6 502 25 % 6 122 18 %
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Tabell 34: Beregnet rekrutteringsbehov frem til 2030 for de tre strukturmodellene 

 

Tabellene over viser behov for nye årsverk innenfor den enkelte yrkesgruppe frem mot 2030, og som 
det fremgår av tabellen er det behov for over 500 årsverk mer i modell 1 enn modell 3. I perioden frem 
til 2030 må SSHF rekruttere et antall nye medarbeidere som tilsvarer ca. 70 % av totalt antall stillinger 
i helseforetaket i 2030, eller størrelsesorden 300 pr år. 

 

 

  

REKRUTTERINGSBEHOV Pensjonerte innen 2030 TOTALT REKR.BEHOV TOTALT REKR.BEHOV TOTALT REKR.BEHOV

Antall måneds- stillings- TIL ÅR 2030 - ALT 1. TIL ÅR 2030 - ALT 2. TIL ÅR 2030 - ALT 3..

Alle stillingsgrupper ansatte verk prosent årsverk % av behov årsverk % av behov årsverk % av behov

Ledelse 161 153 95 % 230 79 % 225 79 % 210 78 %

Merkantile 338 264 76 % 424 70 % 414 69 % 324 64 %

 Ambulansepersonell 35 29 72 % 119 50 % 119 50 % 119 50 %

Forskning(leger) 14 4 50 % 15 52 % 15 52 % 15 52 %

Pasientrettede stillinger 333 225 58 % 522 67 % 522 67 % 522 67 %

Overleger 194 179 98 % 362 78 % 354 77 % 332 76 %

LIS leger 3 3 99 % 160 42 % 137 38 % 135 38 %

turnusleger 0 0 100 % 70 100 % 70 100 % 70 100 %

Psykologer 43 37 90 % 116 56 % 116 56 % 116 56 %

Spesialsykepleiere 660 482 75 % 1 054 89 % 964 88 % 894 87 %

Sykepleiere 532 378 65 % 812 65 % 752 63 % 627 59 %

 Helsefagarbeider/hjelpepleier 300 174 57 % 217 99 % 217 99 % 217 99 %

Diagnostik personell 126 100 88 % 250 66 % 250 66 % 220 63 %

 Drifts/teknisk personell 330 235 70 % 450 79 % 456 79 % 430 78 %

 Ukjente 0 2 75 % 6 55 % 6 55 % 6 55 %

korreksjon flere arb.forhold -82 0 0 % 0 0

 

SUM SSHF 2 987 2 265 75 % 4 806 72 % 4 616 71 % 4 236 69 %
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7 Framtidig arealbehov 

7.1 Arealstandard  
Ut fra planlagt aktivitet i 2030 er det først sett på hvilke kliniske funksjoner som er kritiske for å sikre 
aktiviteten. Det vil si rom som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, såkalte kapasitetsbærende 
rom. Deretter er det beregnet arealbehovet for de kapasitetsbærende rommene ut fra en 
arealstandard. Arealstandarden tar utgangspunkt i gjennomførte prosjekter i Norge, og er justert noe 
for nye krav for eksempel til universell utforming av byggverk. Arealstandarden gir uttrykk for netto 
arealbehov for et rom med nødvendige støtteareal (lager etc.). 

I tillegg til de kapasitetsbærende rommene kommer nødvendige arealer for kontorer, 
forsyningsfunksjoner, garderober, kantiner etc. Beregningen av dette arealbehovet er basert på 
forholdstall til de kapasitetsbærende rommene. Kapasitets- og arealbehov for service- og 
støttefunksjoner, kontor/undervisning, laboratorier og andre funksjoner er basert på areal brukt i nye 
prosjekter som St. Olavs Hospital, Ahus og nytt østfoldsykehus.  

Den relative fordelingen av arealer mellom ulike hovedfunksjoner (sengeområder, 
behandlingsområder, servicefunksjoner, tekniske funksjoner mv) varierer mellom sykehus. Dette vil 
være avhengig av tekniske løsninger, forsyningssystemer, driftsmodeller mv.  
 
Det er først beregnet et arealbehov gitt at sykehuset er samlet på ett sted. 
 
Tabell 35: Beregnet arealbehov kapasitetsbeærende rom, modell 3 

Delfunksjon

Romnavn 

kapasitets 

bærende rom

Kapasitets 

behov

Areal 

faktor

Totalt 

netto 

areal

Normalsengeområde Sengerom 536 29 15552

Intens iv Overvåkinsgplass 28 40 1120

Tung overvåking Overvåkinsgplass 50 35 1750

Pas ienthotel l Sengerom, ensengs 72 26 1875

Observas jon Observas jonsplass 60 26 1555

Dagområde Dagplass 233 22 5117

Operas jon Operas jon 32 120 3840

Oppvåkning Overvåkinsgplass 48 16 768

Føde/barsel Føderom 9 60 540

Radiologi Undersøkelse 28 80 2240

Pol ikl inikk Undersøkelse 139 30 4164

Kl iniske spes ia l laboratorier Undersøkelse 118 50 5900

Delsum 44421

Areal og bygningsmessige krav SSHF 2030

 

Tabellen viser et samlet netto arealbehov for kapasitetsbærende rom på 44 421 m2 netto. I tillegg vil 
det være behov for et nettoareal på 25 330 m2 for akuttmottak, medisinske servicefunksjoner, 
administrasjon/kontor/undervisning, pasientservice, personalservice samt ikke-medisinske 
servicefunksjoner. Disse tallene bygger på referansetall fra nytt østfoldsykehus som i størrelse og 
funksjoner kan sammenlignes med et nytt sykehus for SSHF. Det samlede netto arealbehovet for 
modell 3 (et komplett nytt sykehusanlegg) vil da komme på 69 751 m2. Med et påslag for 
trafikkarealer, teknikkarealer og veggtykkelser får man en beregnet B/N-faktor for hele anlegget på 
2,07. Dette gir et beregnet bruttoareal på ca. 144 000 m2 som legges til grunn for mulighetsstudiene 
som er presentert i kapittel 10.  

Areal kan grupperes i forhold til behovet for nærhet mellom funksjoner og i forhold til bygningsmessige 
krav. Dette er illustrert i modellen i figuren nedenfor. 

Tilsvarende beregninger av arealbehov er gjort for alternativ 1 og 2, basert på de kapasitetsbærende 
rommene, jfr tabell 36. Den totale kapasiteten er også økt noe for å kompensere for at en har dårligere 
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kapasitetsutnyttelse enn om alt var samlet ett sted. Det må også tas hensyn til at en i eksisterende 
bygg vil få ulik arealeffektivitet avhengig av hva rommene skal brukes til i framtiden.  

Ved en deling av virksomheten i tre med ett hovedsykehus og to mindre sykehus vil man få følgende 
arealfordeling:  

Tabell 36: Beregnet arealbehov 2030 modell 2 

Delfunksjon

Kapasitets 

behov Areal faktor

Totalt netto 

areal

Kapasitets 

behov Areal faktor

Totalt netto 

areal

Kapasitets 

behov Areal faktor

Totalt netto 

areal

Normalsengeområde 376 29 10904 120 29 3480 40 29 1160

Intens iv 28 40 1120 0 40 0 0 40 0

Tung overvåking 35 35 1225 15 30 450 5 35 175

Pas ienthotel l 48 26 1248 25 26 650 10 26 260

Observas jon 34 26 884 23 26 598 12 26 312

Dagområde 133 22 2926 60 22 1320 40 22 880

Operas jon 24 120 2880 10 120 1200 3 120 360

Oppvåkning 36 16 576 15 16 240 5 16 72

Føde/barsel 9 60 540 0 80 0 0 80 0

Radiologi 15 90 1350 8 90 720 5 90 450

Pol ikl inikk 79 30 2370 45 30 1350 15 30 450

Kl iniske spes ia l laboratorier 80 50 4000 43 50 2150 12 50 600

Delsum 30023 12158 4719

Hovedsykehus

Areal og bygningsmessige krav SSHF 2030
Mindre sykehus 1 Mindre sykehus 2

 

Fordelingen vist i tabell 36 benytter de samme arealfaktorene og b/n faktorer for nybygg som i modell 
3. I modell 2 er det en fordeling av funksjoner der to "mindre sykehus" er ulik i kapasiteter og størrelse. 
Hovedsykehuset vil i en slik modell være på litt i overkant av 105 000 m2 brutto. Den totale 
kapasiteten er økt noe for å kompensere for noe dårligere utnyttelse enn om man har alt ett sted.  

I tabell 37 er det en relativ fordeling og videreføring av dagens virksomhet. Det gir en teoretisk 
beregnet arealbehov. I praksis vil det være høyere og lavere areal på en del av områdene som henger 
sammen med de faktiske bygningsmessige muligheter og begrensninger. 

Tabell 37: Beregnet arealbehov, modell 1 

 

Videreføring av dagens virksomhet gir et brutto arealbehov på til sammen ca 80 000 m2. I tillegg 
kommer funksjonsområdene ut over de kliniske funksjonene. Modell 2 har nesten det samme 
arealbehovet, men med en annen fordeling, mens modell 3 har et arealbehov på ca 74 000 m2 brutto. 

 

Delfunksjon

Areal 

faktor

Kapasitets 

behov

Totalt 

netto 

areal

Totalt 

brutto 

areal

Kapasitets 

behov

Totalt 

netto 

areal

Totalt 

brutto 

areal

Kapasitets 

behov

Totalt netto 

areal

Totalt brutto 

areal

Normalsengeområde 29 309 8958 14332 188 5443 8709 40 1151 1841

Intens iv 40 19 760 1368 12 480 864 0 0 0

Tung overvåking 35 34 1190 2142 19 570 1026 4 130 233

Pas ienthotel l 26 46 1196 1914 29 754 1206 8 208 333

Observas jon 26 38 988 1581 24 624 998 7 182 291

Dagområde 22 143 3142 5027 74 1638 2620 15 338 540

Operas jon 120 15 1800 3240 17 2040 3672 5 600 1080

Oppvåkning 16 23 360 648 26 408 734 8 120 216

Føde/barsel 70 5 350 630 3 240 432 2 160 448

Radiologi 90 16 1472 2649 10 877 1579 2 171 308

Pol ikl inikk 30 81 2432 3891 48 1449 2318 9 283 453

Kl iniske spes ia l laboratorier 50 55 2750 4950 63 3150 5670 17 850 1530

Delsum 25397 42372 17673 29829 4193 7274

Kristiansand Arendal Flekkefjord

Areal og bygningsmessige krav SSHF 2030
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7.2 Arealbehov PHV og TSB 
Tabell 38 viser beregnet netto program areal for det planlagte nybygget for PSA inklusiv ABUP. I 
tillegg har TSB i dag et areal. Programmet omfatter 120 døgnplasser VOP og 10 døgnplasser ABUP. 
Forutsatt en B/N-faktor på 1,8 gir det et bruttoareal på 17 318 m2. 

Tabell 38: Beregning av arealbehov for psykiatri og rusbehandling 2030 

Funksjoner m2 netto areal 
Døgnplasser 6 112                    
Poliklnikk, akuttmottak 420                       
Ikke-medisinsk service 288                       
Administrasjon 834                       
Personalservice 486                       
Pasientservice 352                       
Undervisning og forskning 330
Trafikkareal, vestilbyle 115                       
Sum netto programareal 8 937                    

ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) 700                       
SMI-skolen 500                       
Sum netto programareal inkl ABUP og SMI-sskolen 9 637                    

B/N-faktor 1,8                       
Beregnet bruttoareal 17 347                 

Arealoversikt PSA

 

Selv om bygging av ny PSA vil bety omdisponering av øvrige bygninger under PHV (DPS, poliklinikker 
oa) så er det ikke lagt planer for hvordan dette vil bli endret frem mot 2030. Tilsvarende gjelder for 
TSB. 
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8 Dagens bygg – tilstand og muligheter 

8.1 Sørlandet sykehus Kristiansand 

 

Figur 20: Sørlandet sykehus Kristiansand, deler av hovedanlegget på Eg 

Sykehuset ligger nord for den gamle kvadraturen, ca. 1,5 km nord for E 18. Eiendommen er begrenset 
av friarealer (Baneheia/Bymarka) og vestbredden av Otra. Opprinnelig et psykiatrisk sykehus utbygget 
i flere trinn fra 1881 med tilliggende landbruksarealer. Somatikken flyttet fra sentrum til det nye 
hovedbygget på Eg i 1990. Veiadkomsten er god for alle trafikantgrupper, men beredskapsmessig er 
det uheldig med bare én adkomstvei.   

Byggesonen er på ca. 210 dAr. Det antas at det er restriksjoner på utbygging i sonen mellom den 
eldre bebyggelsen og elvebredden. 

Arealene syd og øst for sykehuset er dels dyrket mark. Det antas at utbyggingsområdet for sykehuset 
kan utvides betydelig mot syd mellom Egsveien og Baneheia. Utbygging mot nord vil også være et 
alternativ. 

8.1.1 Status dagens sykehusanlegg 
Det somatiske sykehuset består av 3 bygninger, bygg 5, 10 og 43 samt fellesfunksjonene forsyning og 
teknisk drift.  

Bygg 5, Kvinne-barn avdelingen er et ombygget psykiatrisk sykehus fra ca. 1960. Bærekonstruksjon i 
betong med etasjeskiller, bærende korridorvegger og søyler i yttervegg. Yttervegger i pusset tegl, 
skillevegger i ½-steins pusset tegl og platekledd bindingsverk. Bygget har en konstruksjon og 
dimensjonering som gir liten mulighet for interne ombygginger.  

Bygg 10, Hovedbygg somatikk er bygget i 1990. Søyle-drager bæresystem i stål/betong. 
Betongdekker. Avstivende vegger i betong mot hovedkorridorene, ellers gipsvegger.  Yttervegg i 
betong sandwich-elementer.  

Bygg 43, Senter for kreftbehandling er fra 2008 og fremstår som en sammensatt bygning rundt en 
kjerne av strålebehandlingslaboratorier. Behandlingsområder, sengeområder og kontorer har 
konvensjonell bygningsstruktur i betong, yttervegger i teglforblendet bindingsverk og skillevegger i 
gips. Åpent vestibyleområde med gode dagslysforhold. God teknisk infrastruktur.  
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Figur 21: Situasjonsplan Sørlandet sykehus Kristiansand, Eg 

Bygning 43 er et spesialbygg uten fleksibilitet. Arealene som omkranser stråleterapilaboratoriene har 
for små etasjearealer til at alternativ bruk er aktuelt. 

8.1.2 Utviklingsplaner, investeringsplaner og behov  
Det foreligger ingen utviklingsplan for sykehuset, men det er tidligere gjort utredninger for en framtidig 
bygningsmessig utvikling sør for eksisterende sykehus. Generalplan for Vest-Agder sentralsykehus 
1997 beskriver hovedutfordringer – en del av disse er fortsatt aktuelle – og beskriver et langsiktig 
utbyggingsmønster. 

Det pågår konseptutredning for nye arealer til psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Et evt. nybygg 
forutsettes plassert i tilknytning til eller i nærheten av eksisterende bygningsmasse. Funksjonene 
omfatter i størrelsesorden 100 døgnplasser og antas å trenge 12-15 000 m2.  

Det foreligger skisser til utbygging av akuttmottaket som i dag er kapasitetsmessig sprengt. Dette må 
imidlertid sees i sammenheng med langsiktig utvikling av både akuttmottaket og nærliggende 
funksjoner. Foretaket ønsker snarest å flytte avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) fra 
Kongsgård til Eg. Utredning av mulige løsninger for slik flytting gjøres høsten 2013. Eksisterende 
bygningsmasse for somatikk på Kongsgård forutsettes avhendet. I tillegg vurderes ombygginger for 
etablering av flere intermediærsenger i tilknytning til lungeavdelingen eller intensivavdelingen. 

Mange avdelinger opplever arealmangel eller uhensiktsmessige arealer uten at det foreligger konkrete 
planer om forbedringstiltak. 

Hovedombygging av hele operasjonsavdelingen pågår. Forutsatt finansiering, planlegges dette å være 
ferdig i 2015/16. Prosjektet har synliggjort et betydelig behov for oppgradering av teknisk infrastruktur 
– særlig strømforsyning – på Eg. Det foreligger ikke andre planer om omfattende 
vedlikeholdsinvesteringer. 

8.1.3 Teknisk kvalitet og kapasitet 
Den tekniske kvaliteten ved sykehuset er i henhold til rapport fra Multiconsult gjennomgående svak, 
hovedtyngden av bygningsmassen for somatikk har en tilstandsgrad på 1,8 eller dårligere. Det 
tekniske oppgraderingsbehovet innenfor kommende 5-årsperiode er beregnet til 468 millioner kroner 
og ytterligere 713 millioner i etterfølgende 5-årsperiode.  

Samlet oppgraderingsbehov innenfor kommende 10-årsperiode utgjør 1,2 milliarder kroner, i 
gjennomsnitt utgjør dette 8.600 kr/m2 

8.1.4 Tilpassingsdyktighet 
Sykehuset har store tomtearealer for utbygging. 

Hovedbygget er oppført i en periode hvor kravet til dagslys er vesentlig mindre enn i dag. En 
utnyttelse av de dype bygningskroppene til nye eller endrede funksjoner vil kunne by på utfordringer. 
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Husets hovedkonstruksjon med store søylefrie arealer og tekniske mellometasjer gir imidlertid svært 
stor frihet i forhold til endringer. 

Den eldste bygningsmassen knyttet til psykiatrien anses som lite egnet for dagens virksomhet, og 
byggene har begrenset tilpasningsdyktighet til nye funksjoner. 

 

8.2 Sørlandet sykehus Arendal 
 

 

Figur 22: Sørlandet sykehus Arendal 

8.2.1 Status dagens sykehusanlegg 
Sykehuset ligger ca. 1 km nord for sentrum, høyt i terrenget. Adkomstveiene har relativ lav standard 
for alle trafikantgrupper. Kupert tomteområde som i hovedtrekk er fullt utbygget. Topografien er 
begrensende for videre utbygging av sykehuset. Bebyggbart tomteområde på ca. 80 mål. 
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Figur 23: Situasjonsplan Sørlandet sykehus Arendal 

Bygningene har i stor grad en sluttet form og med unntak av D, har alle dobbeltkorridorstrukturer. Det 
gir relativt god arealfleksibilitet, men enkelte områder har lav arealeffektivitet.  
En begrensning knyttet til videre utvikling er at fasadene er fredet. 
 
Bygningsanleggets stjernestruktur gir en effektiv trafikkløsning uten gjennomgangstrafikk. 
Hovedkommunikasjonene (heis, trapp) er samlet slik at fløyene A/E og C/D kan anses som samlede 
areal som kan utnyttes elastisk av avdelingene, f.eks. har røntgen, dagkirurgi, lab. arealer i begge 
fløyer.  
 
Alle fløyene har søylekonstruksjon, men i C er det særlig tykke, avstivende, murte korridorvegger mot 
sengerommene.  
 
Fløy C har forholdsvis stort etasjeareal, men dobbeltkorridorplanen gir enkelte mørke arealer som 
vanskelig kan utnyttes. 
 
Fløy D er har for lite etasjeareal til å kunne utnyttes effektivt som sengeavdeling også etter en 
ombygging.  
 
Psykiatrisk avdeling har eget bygg vest for hovedkomplekset. Helikopterbase/ambulansesentral ligger 
nord for hovedbygget, men med broforbindelse til akuttmottaket. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien og flere mindre funksjoner holder til i flere bygg på Klinkenberg, like øst 
for hovedbyget. 

8.2.2 Utviklingsplaner, investeringsplaner og behov  
Det foreligger ingen utviklingsplan for sykehuset, heller ikke konkrete planer om omfattende 
vedlikeholdsinvesteringer. 

8.2.3 Teknisk kvalitet og kapasitet 
Den tekniske kvaliteten ved sykehuset er i henhold til rapport fra Multiconsult gjennomgående god, 
unntaket er fløy C som har dårligere tilstandsgrad sammenlignet med resten av anlegget. Det tekniske 
oppgraderingsbehovet innenfor kommende 5-årsperiode er beregnet til 143 millioner kroner og 218 
millioner i etterfølgende 5-årsperiode. 

Samlet oppgraderingsbehov innenfor kommende 10-årsperiode er 361 millioner kroner, i gjennomsnitt 
utgjør dette 3.900 kr/m2. 
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8.3 Sørlandet sykehus Flekkefjord 

 

Figur 24: Sørlandet sykehus Flekkefjord 

8.3.1 Status dagens sykehusanlegg 
Sykehuset er bygget i 1954 etter en arkitektkonkurranse i 1949. Ombygget og påbygget i 2004. Store 
deler av sykehuset er ombygget og har en relativt god bygningsmessig standard. 4. etasje og 
varemottaket er nybygg. 
 
1. etasje og deler av 2. etasje er ikke ombygget og er til dels ikke utnyttet. 
   
Etasjehøydene er lave, 3,2/3,05 m, noe som gir begrensninger i forhold til fremføring av nye tekniske 
anlegg. 
 
Bærende korridorvegger og yttervegger, delvis som skiver, delvis søylekonstruksjon.  
 
 

 
Figur 25: Situasjonsplan Sørlandet sykehus Flekkefjord 
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Sykehuset har hovedinngang i 2. etasje øst for operasjonsfløyen (nordfløyen) Ambulanseinngang og 
pasientmottak ligger i 1. etasje, vest for nordfløyen.  
 
Økonomigården ligger mot nordvest, på motsatt side av kjøkkenbygget i 1. etasje. Terrenget stiger i 
dag fra nivå med 1. etasje ved ambulanseinngangen til det ligger i flukt med 2. etasje sydøst ved 
hovedinngangen.  
 
Sykehustomten på ca. 16 dekar, ligger som en høyde i landskapet med bratte skrenter mot nordvest 
og sydvest, det bebyggbare platået ligger mellom kote 25 og 32. Eiendommen er omslynget av 
Engvald Hansens vei på tre sider. Grunnen er fjell. 
I tillegg har sykehuset et parkeringsområde på øst for hovedbygget. 

8.3.2 Utviklingsplaner, investeringsplaner og behov 
Det foreligger ingen utviklingsplan for sykehuset, heller ikke konkrete planer om omfattende 
vedlikeholdsinvesteringer. 

Sykehuset samarbeider med Flekkefjord kommune om planlegging av nye kommunale 
omsorgsboliger kombinert med utvidet parkeringsanlegg på nåværende parkeringsområde. Det er 
også dialog med kommunen om flere samhandlingsprosjekter i eller i nær tilknytning til hovedbygget. 

8.3.3 Teknisk kvalitet og kapasitet 
Den tekniske kvaliteten ved sykehuset er i henhold til rapport fra Multiconsult gjennomgående svak, 
tilstanden for sørfløyen, «1980» bygget er spesielt dårlig. 

Det tekniske oppgraderingsbehovet innenfor kommende 5-årsperiode er beregnet til 100 millioner 
kroner og ytterligere 110 millioner i etterfølgende 5-årsperiode. Samlet oppgraderingsbehov innenfor 
kommende 10-årsperiode er 210 millioner kroner, i gjennomsnitt 10.700 kr/m2. 

8.3.4 Tilpassingsdyktighet 
Tomten er tilnærmet fullt utbygget, all utbygging må utføres som påbygg og mindre tilbygg. Tomten til 
administrasjonsvillaen er et unntak, men utbyggingskapasiteten er liten. Den lave etasjehøyden gir 
begrensinger i forhold til endringer.   

 

8.4 Andre anlegg 
Ut over sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord har Sykehuset Sørlandet arealer psykiatri, 
rehabilitering og barnehage. I tillegg til leide arealer, eier foretaket bygg følgende steder utenfor 
hovedsykehusene: 

 DPS Lister 
 DPS Solvang, Kristiansand 
 DPS Strømme, Kristiansand 
 Barnehage og personalboliger, Eg, Kristiansand 
 ARA Byglandsfjord 
 Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Kongsgård, Kristiansand 
 Enhet for behandlingshjelpemidler, Kongsgård, Kristiansand 
 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteing, Kongsgård, Kristiansand. 
 DPS Aust-Agder, Bjorbekk, Arendal 

Ut over disse eier sykehuset diverse boliger. 
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9 Alternative driftsmodeller 2030 
I mandatet for arbeidet med utviklingsplanen heter det at "Prosjektet skal på bakgrunn av forventet 
utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin 
virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling". Dette har vært førende for 
beregningene av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov og for mulighetsstudiene for ønskelig og 
mulige utbyggingsløsninger.  

For å kunne vurdere hvilke driftsmodeller som er aktuelle og hvordan disse vil bidra til å oppfylle 
framtidige mål, er det utviklet prinsippmodeller som er vurdert opp mot et sett av prinsipielle kriterier. 
Disse modellene er beskrevet nedenfor. 

 

9.1 Begrepsavklaringer 
I årene fremover må det forventes endringer i grensesnitt og oppgavefordeling mellom offentlige 
sykehus, kommunale institusjoner og private tjenesteleverandører. Prinsippmodellene må være 
robuste i forhold til slike endringer og det er nødvendig å presisere hva som ligger i de begrepene som 
brukes i modellene.  

Sykehus er i utviklingsplanen definert som institusjon som eies av HF-et og som: 

 Yter elektive spesialisthelsetjenester og har akuttberedskap innen kirurgiske og 
indremedisinske fagområder og tilbyr døgnopphold, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner.  

 Har spesialiserte medisinske servicefunksjoner, for eksempel billeddiagnostikk og laboratorier.  
 Kan omfatte spesialisert akuttberedskap og elektive spesialisthelsetjenester innen psykiatri og 

rusbehandling.  

I Utviklingsplanen er sykehus inndelt i to grupper/typer: 

Hovedsykehus 
Et hovedsykehus skal ha traumemottak og grenspesialisert akuttberedskap samt fødetilbud. Det har et 
bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk, behandling og medisinske 
servicefunksjoner. Høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud som krever samarbeid mellom 
mange fagområder vil i hovedsak være sentralisert til et hovedsykehus. Et hovedsykehus dekker et 
definert opptaksområde. Dette kan omfatte et større geografisk område for spesialiteter med lavt 
volum. 

Mindre sykehus 
Et mindre sykehus kan ha akuttmottaksenhet, har døgnberedskap innen generell indremedisin og 
kirurgi, men ikke fødeavdeling. Et mindre sykehus har et begrenset spekter av spesialisthelsetjenester 
og medisinske servicefunksjoner og kan sammenlignes med det som tidligere var definert som et "3-
delt lokalsykehus med indremedisin, kirurgi og radiologi".  Et mindre sykehus kan ha elektive tilbud 
innen ortopedi og andre kirurgiske fagområder. Et mindre sykehus vil i utgangspunktet dekke et 
mindre geografisk område, men kan ha utvalgte elektive oppgaver for et større 
opptaksområde/geografisk område.  

Et Regionalt helsesenter (RHS) er i Utviklingsplanen definert som en institusjon som: 
 Bygningsmessig kan eies og drives av kommunen eller en tredjepart. 
 Kan omfatte kommunale tjenester som legevakt/akuttilbud med akuttsenger/ 

observasjonssenger, palliative senger, rehabilitering, fastlege og andre helse- og 
omsorgstjenester. RHS kan gi tilbud til en eller flere kommuner.  

 Kan omfatter spesialisthelsetjenester som leveres av eller i samarbeid med et HF/sykehus og 
som kan omfatte akutt skadepoliklinikk og elektiv dagbehandling og poliklinikk for utvalgte 
spesialiteter. Kan i tillegg ha diagnostikk i samarbeid med kommune og private leverandører. 

 Kan omfatte tjenester fra private tjenesteleverandører innen diagnostikk og behandling.  
 

9.2 Regionale helsesenter – nye arenaer for samhandling 
Regionale senter kan være utpregede samhandlingsarenaer for offentlige spesialisthelsetjenester, 
kommunale helse- og omsorgstjenester og private tjenestetilbydere. Det kan finnes flere typer 
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RHS og de vil ha en størrelse og et tjenestetilbud som faglig og driftsmessig er tilpasset 
relasjonen/nærheten til et sykehus og størrelse på dekningsområdet. . I pasientforløpsanalysene er 
det forutsatt at overføring av aktivitet fra sykehus til kommunehelsetjenesten gjelder spesielle 
pasientgrupper. Ifm vurderinger av innholdet i RHS-ene er det ikke gjort konkrete vurdering på 
diagnosegruppenivå. I den videre diskusjonen om hvordan RHS bygges opp i de ulike modllene bør 
dette drøftes.  

Det finnes i dag erfaring fra mange slike institusjoner og nye vil utvikles: 

 Et RHS (også kalt helsehus, lokalmedisinske senter, distriktsmedisinske senter) dekker 
tradisjonelt et område med flere, samarbeidende kommuner uten nærhet til et sykehus. 
Tjenesteprofil og kompetanse samt beredskap vil være tilpasset bl.a. størrelsen på 
dekningsområdet og avstand til et sykehus.  

 Et RHS kan være samlokalisert eller integrert med et sykehus og betjene vertskommunen og 
omkringliggende kommuner. I en slik modell kan et RHS samarbeide tett med 
spesialisthelsetjenesten og trekke på den kompetanse, utstyr og tjenester som finnes i 
sykehuset. Det bør avtales tverrgående pasientforløp og fleksibel ressursutnyttelse på tvers 
av tjenestetilbud og eiere.  

 I en større by kan RHS utvikle omfattende kompetanse og tjenestetilbud som også omfatter 
spesialiserte tjenester innen diagnostikk og behandling. Behovet for 
samlokalisering/integrering med et sykehus er derfor mindre.  

 

Figur 26: Prinsippmodell som viser alternative løsninger for regionale helsesenter og 
samarbeid med sykehus. 

Avhengig av størrelse på opptaksområdet og samarbeid med spesialisthelsetjenesten eller private 
tjenesteytere kan regionale medisinsk senter inneholde:  

 Konsultasjoner (psykisk helse, rusbehandling, somatikk) 
o Poliklinikk konsultasjoner spesialist, fastleger, sykepleierkonsultasjon, andre 
o Telefon-/IKT konsultasjoner fra helsesenter til pasientens hjem, sykehjem etc  
o Ambulant virksomhet 
o Dagbehandling 

 Medisinske støttefunksjoner 
o Bildediagnostikk 
o Lab 
o Hørsels- og synstester  

 Behandling 
o Individuell- og gruppeterapi (psykisk helse, rusbehandling, somatikk) 
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o Skadebehandling, poliklinisk 
o Dagkirurgi (inngrep uten behov for narkose, f.eks brokk, ortopedi, ØNH, øye),  

økende …  
o Lett overvåking, observasjon/pleie (ernæring, væskeregulering, smertebehandling) 
o Dialyse, medikamentell behandling; kjemoterapi, biologiske legemidler 
o Sårbehandling  
o Fysikalsk behandling, ergoterapi 

 Beredskap 
o Legevakt, ambulansetjeneste 
o Mottak av pasienter som trenger rask avklaring/triagering, eks slagpasienter, 

forverring KOLS, astma, diabetes 
 Opphold 

o Mottak av medisinske ØHJ pasienter (sortert på forhånd)  
o Døgnopphold medisinske pasienter, sluttbehandling (overført fra sykehus) 
o Døgnopphold psykiatriske pasienter for kriseavlastning, ”lettere” tilstander uten 

sikkerhetsrisiko, brukerstyrte opphold 
o Dagbehandling  

 Helsefremmende virksomhet, forebygging 
o Fysisk trening, kostholdsveiledning, informasjon 
o Psykososiale og recoveryfremmende tiltak 
o Trening, kostholdsveiledning, informasjon 
o Generell og spesifikk veiledning, opplæring, LMS 

 Omsorgstjenester 
 Base for hjemmesykepleie 
 Private helserelaterte tilbud  

Nedenfor er RHS knyttet til de tre ulike sykehusmodellene forsøkt fylt med innhold avhengig av hvor 
desentralisert sykehustjenestene er i modellene. 

Når det gjelder øyeblikkelig hjelp pasienter i RHS har man ennå lite erfaring, men noen enheter slik 
som Fosen Distriktsmedisinske Senter rapporterer at de mottar fire typiske pasientgrupper: 

 KOLS-pasienter med forverring av tilstanden. Pasientene har en kjent lidelse med en vanlig 
forverring. Pasientene vet hva slags behandling de trenger, men er ikke i stand til å få denne 
hjemme. Angst hos pasienter som bor alene forverrer både pusten og opplevelsen av 
situasjonen. Pasientene vurderes av lege til ikke å være så dårlige at de må inn på sykehus, 
men de kan heller ikke være hjemme alene og få nødvendig behandling der. 

 Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege til ikke å 
være alvorlig syke, men det er vanskelig å utrede tilstanden hjemme eller mens de er på 
legevakta. De fleste pasientene har en urinveisinfeksjon eller en forstoppelse. 

 Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Angst forverrer ofte situasjonen. Enslige 
eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de blir sett til, 
får avklart at dette ikke er noe alvorlig og får nødvendig behandling.  

 Kreftpasienter med forverring av smerter. Nye smerter fører ofte til bekymring om smertene 
kan ha andre årsaker. En enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene bidrar til å roe ned 
situasjonen. 
 

9.3 Prinsippmodeller for framtidig sykehusstruktur 
Et viktig prinsipp i den nasjonale veilederen for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er at det skal 
foreligge likeverdig og nøytrale utredninger av alternativer som kan evalueres opp mot definerte 
kriterier. Dette ønskes også lagt til grunn ved utvikling av den virksomhetsmessige utviklingsplanen. 
Etter vedtak i styringsgruppen er det valgt å beskrive tre alternative modeller som alle er 
gjenkjennelige fra den offentlige debatten om sykehusstruktur på Sørlandet de senere år: 

1) Videreutvikling av dagens struktur med 3 somatiske sykehus 
2) Ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus 
3) Ett sykehus 

Prinsippmodellene er langt på vei uavhengig av opptaksområdets størrelse og er robuste i forhold til 
en eventuell endret regioninndeling i Norge. I alle alternativene forutsettes det at aktiviteter ved private 
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og offentlige primær- og spesialisthelsetjenester utenom sykehus. For en samlokalisering av diverse 
private, kommunale og/eller statlige helse- og sosialtjenester utenom sykehus, er det valgt begrepet 
”Regionalt helsesenter”, se definisjoner ovenfor. For alle tre alternativene forutsettes at det i tillegg til 
sykehus, finnes flere medisinske senter av ulikt innhold og størrelse på Sørlandet. Regionale 
helsesenter kan være samlokalisert med sykehus. 

Alle de tre modellene er utarbeidet med sikte på å gi hele befolkningen i opptaksområdet et likeverdig 
og kvalitetsmessig godt tilbud, tilpasset framtidige faglige og økonomiske krav til 
spesialisthelsetjenesten, slik disse er beskrevet i tidligere kapitler. Med unntak av modell 1 beskrives 
de prinsipielle løsningene uavhengig av dagens institusjoner, bygg og lokalisering. I utviklingsplanen 
skal planene for bygg og infrastruktur tilpasses utviklingen av den framtidige virksomheten innenfor 
politiske, faglige og økonomiske rammer.  

Figuren nedenfor illustrerer alternative sykehusmodeller langs aksen desentralisert løsning (modell 1) 
til sentralisert løsning (modell 3), og med en mellomløsning med et hovedsykehus og ett eller flere 
mindre sykehus (modell 2). Samtidig indikerer den at behovet og muligheten for å utvikle robuste 
regional helsesenter vil være knyttet til utviklingen av statusen for de mindre sykehusene. Tilsvarende 
vil også konkurransen fra private tilbydere øke med en sentralisert løsning.  

 
 
Figur 27: Modell som viser sammenhenger mellom desentralisert vs sentralisert 
sykehusstruktur og utvikling av kommunale og private løsninger (RHS) 

9.3.1 Modeller, varianter og scenarioer 
 
Modeller  
De tre prinsippmodellene representerer alternativer løsninger for oppgavefordeling mellom 
sykehusene og regionale medisinske senter. Psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling omtales 
ikke spesielt i noen av modellene, men krav til nærhet til de somatiske sykehustjenestene påvirker 
løsningene når det gjelder drift og fysiske løsninger. Tilbudet innen PHV og TSB er i dag sterkt 
desentralisert og forventes å være det også i framtiden, uavhengig av struktur for de somatiske 
sykehusene. Dette er nærmere omtalt ifm gjennomgangen av hver modell nedenfor. Planleggingen av 
psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) for SSK har pågått parallelt med arbeidet med utviklingsplanen. 
Konseptfasen for nytt PSA med anbefalt løsning vil måtte tilpasses de føringene som utviklingsplanen 
legger. 

Fremskrivingen av aktivitet og kapasitetsbehov til 2030 er i Utviklingsplanen uttrykt som antall 
tjenester med tilhørende kapasitetsbehov for hele SSHF. Det er lagt til grunn at den samlede 
aktiviteten i liten grad blir påvirket av fordeling på sykehusenheter. Ulike modeller for sykehusstruktur 
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og RHS vil imidlertid påvirke arbeidsdelingen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste og trolig 
også andelen som benytter private tilbud.  

Fokuset har vært på pasientgruppenes behov og hvilke tjenester og kapasiteter dette krever, 
uavhengig av dagens sykehus- og avdelingsstruktur. Det er forutsatt at tilbudene skal være like for 
hele befolkningen, og organisering og fordeling av funksjoner og tjenester mellom sykehusenheter 
over tid tilpasses faglige og økonomiske krav. Når det gjelder kapasitetsbehov og ressursbruk antas 
det at man kan oppnå en høyere kapasitetsutnyttelse når aktivitetene samles enn om de fordeles på 
flere enheter. 

Det er ikke beregnet spesifikk aktivitetsutvikling per sykehusenhet og i modell 1 dagens struktur er 
aktiviteten fordelt på grunnlag av relativ størrelse i 2012. Sammenhenger mellom sykehusstruktur og 
kapasitetsbehov er relevant for sengekapasiteten (spesielt for intensivplasser/tung overvåking), men 
vil også gjelde for kapasitetsbehov for poliklinikkrom, dagenheter og operasjonsrom. Dette drøftes i 
forbindelse med de aktuelle modellene.   

Varianter  
For Modell 1 er det kun en variant som viser konsekvenser av å videreføre aktiviteten innenfor dagens 
struktur. 

Modell 2 har en basisvariant som innebærer at det etableres ett hovedsykehus og 2 mindre sykehus 
med ØHJ funksjoner innenfor generell indremedisin og kirurgi samt radiologi, men ikke fødeavdeling. 
Kirurgi kan i denne sammenhengen også omfatte ortopedi. For modell 2 vil det være varianter knyttet 
til lokalisering av hovedsykehuset, det funksjonelle innholdet i de mindre sykehusene og samarbeidet 
med og innhold i RHS. Dette er drøftet under modell 2 nedenfor. 

For modell 3 vil det være varianter knyttet til lokalisering. Det kan gjelde utvikling av et nytt sykehus i 
forbindelse med eksisterende anlegg i Arendal eller Kristiansand, eller lokalisering av et nytt 
sykehusanlegg på ny tomt. 

Variantene er mer inngående beskrevet nedenfor under hver modell. 

Scenarioer 
Fremskrivingen av aktivitet og kapasitetsbehov er på flere punkter beheftet med usikkerhet. 
Usikkerheten er knyttet både til datagrunnlaget og forutsetningene for beregningene av framtidig 
aktivitet og kapasitetsbehov. Scenarioberegninger kan vise utfallsrommet for endringsfaktorene som 
er kvantifiserbar. Dette gjelder det beregnede aktivitetsnivået og dermed konsekvenser for 
kapasitetsbehovet. Det gir i sin tur grunnlaget for å beregne endringer i driftskostnader og 
investeringsbehov.  

I kapittel 6.5.7 er det gjort scenarioberegninger for alternative krav til kapasitetsutnyttelse og effekter 
av samhandling. Dette er gjort for den samlede aktiviteten i SSHF i 2030. 

Mer om modellene 
Nedenfor er de 3 alternative løsningsmodellene beskrevet mer detaljert for å gi grunnlag for vurdering 
i forhold til oppsatte kriterier. For hver modell er det drøftet oppbygging, struktur, aktivitet, 
kapasitetsbehov, driftsøkonomiske konsekvenser og investeringsbehov. 

Det er ikke et klart definert skille mellom de tre alternativene, snarere en glidende overgang. Dette 
gjelder særlig mellom modell 1 og 2. I dagens struktur er mange spesialfunksjoner fordelt mellom to 
relativt like store sykehus mens alle tre sykehusene har godt utbygde lokalsykehusfunksjoner. 
Virksomheten innen psykisk helse og rusbehandling er spredt på en rekke lokalisasjoner innenfor og 
utenfor de somatiske sykehusområdene. Denne strukturen kan videreføres i alle modellene.  

Modell 2 innebærer at de aller fleste spesialfunksjoner samles ett sted, mens de øvrige sykehusene 
hovedsakelig vil være mindre sykehus slik dette er definert ovenfor. Modell 2 kan sees som en 
videreutvikling av dagens struktur hvor ett av sykehusene overtar oppgaver fra to av dagens sykehus 
og utvikles til et hovedsykehus. Status for de to mindre sykehusene er definert ovenfor men kan 
tilpasses ulik fordeling av oppgaver. Hovedsykehuset kan enten bygge på ett av de eksisterende 
anleggene men det kan også løses som et nybygg på ny tomt.  

Modell 3 viser en løsning med ett sykehus for hele opptaksområdet, men utelukker ikke at 
helseforetaket kan drive spesialisthelsetjeneste utenfor denne hovedlokaliseringen. Dette kan 
organiseres som selvstendige enheter eller i samarbeid med andre innenfor et RHS.  
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Tilbudene innenfor PHV OG STB påvirkes av modellvalget i den utstrekning det forutsettes 
samlokalisering med et somatisk sykehus. I konseptfasen for ny psykiatrisk avdeling ved SSK (PSA 
prosjektet) er det i tillegg til et 0-alternativ, vist to virksomhetsmodeller med:  

 A: Deling av PSA mellom SSA og SSK som i dag 

 B: Samling av PSA på ett sted.  

Hvis det forutsettes nærhet til en somatisk enhet innebærer det at PSA må kunne planlegges 
innpasset på eksisterende tomter på Eg og/eller i Arendal eller på ny tomt. I PSA modellen ligger det i 
tillegg 2 varianter for kapasitetsbehov avhengig av framtidig utvikling for DPSene. Dette omfatter en 
løsning med 120 plasser i PSA og ingen senger i DPS. Senger i DPS avvikles som et tilbud innenfor 
spesialisthelsetjenesten og storparten av sengekapasiteten overføres til kommunehelsetjenesten. I 
den alternative løsningen med 100 plasser i PSA beholder man senger for spesialisthelsetjenesten i 
DPS. Det antas at dette ikke får avgjørende betydning for lokalisering og utbyggingsløsning for 
spesialisthelsetjenesten og er derfor ikke utredet særskilt. Det får derimot stor betydning for utvikling 
av de kommunale tjenestene og innholdet i RHS. PSA er ikke inkludert i modellene nedenfor. 

 

9.4 Modell 1: videreutvikling av dagens sykehusstruktur 
Figuren nedenfor illustrer en framtidig fordeling av aktivitet på tre sykehusenheter med ulik størrelse 
men som har samme oppgaver og funksjoner som i dag (blå sirkler). I tillegg er det vist kommunale 
enheter (RHS) som er integrert med eller ligger nært et sykehus (grønne sirkler). Det er også antydet 
private tjenesteleverandører som er frittstående eller integrert i et RHS (gule sirkler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Illustrasjon av modell 1. Blå farge = sykehus, grønn farge = regionalt helsesenter, gul 
= private leverandører. Desentraliserte løsninger for psykiske helse og rusbehandling som i 
dag, er ikke illustrert her. 

9.4.1 Beskrivelse av modellen 
I modell 1 forutsettes det at dagens sykehusstruktur med tre somatiske enheter videreutvikles slik at 
de kan møte framtidige behov for kvalitet og volum på tjenestene med hensiktsmessige bygninger og 
utstyr. 

Ved de minste sykehusene kan samhandlingen mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og private 
utvikles til integrerte løsninger med et bredt tjenestespekter. Spesialisthelsetjenester innen psykiatri og 
rus vil være lokalisert som i dag, eventuelt med de endringer som følger av planene for PSA ved SSK.  

Kapittel 5 beskriver dagens virksomhet når det gjelder drift, aktivitet og kapasitet. Det forutsettes at 
denne strukturen utvikles innenfor de faglige og økonomiske rammene som vil gjelde frem mot 2030. 
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Kapittel 6 beskriver fremskrevet aktivitet og kapasitetsbehov. Fremskrivingen har tatt utgangspunkt i 
pasientgrupper og framtidige pasientforløp uavhengig av sykehus eller avdeling. Aktivitet og 
kapasitetsbehov på sykehusenhet er i 2030 beregnet på grunnlag av relativ størrelse i 2011 korrigert 
for ulikheter i demografisk fremskriving. Det beregnede kapasitetsbehovet for enkelte 
funksjonsområder som intensivplasser, tung overvåking og observasjon for hele virksomheten, øker 
når aktiviteten fordeles på tre enheter.  

I fremskrivingen er det foruten demografiske endringer, tatt hensyn til overføring av aktivitet til 
kommunehelsetjenesten, endring av oppgavefordeling mellom sykehusene, samt intern omstilling og 
effektivisering. Det er også lagt inn forutsetning om økning i aktivitet på grunn av nye tilbud og 
forventningspress. I vurderinger av konsekvenser av samhandlingsreformen er det ikke tatt spesielt 
hensyn til endrede forutsetninger som etablering av RHS. Det er ikke tatt hensyn til mulige endringer i 
lekkasje til private tjenesteytere ut over de som HF-et har avtaler med.  

9.4.2 Forventet innhold i RHS 
Når lokalsykehustilbudet opprettholdes er det mindre behov for å lokalisere spesialisthelsetjenester i 
RHS i det samme området. Ut over dette vil det kunne bli opprettet enheter tilsvarende dagens 
DMS/LMS/Helsehus i kommuner/samarbeidsprosjekter. Tabellen nedenfor viser hvilket innhold som 
kan være aktuelt basert på erfaringer med tilsvarende enheter i dag.  

Tabell 39: Oversikt over aktuelle pasientgrupper, funksjoner og kompetansekrav i et RHS i 
modell 1 

Pasienter Funksjoner Kompetanse Ansvar Kommentar 

Modell 1, somatikk 

Generelt: 
Begrenset til pasienter 
som i dag finnes i DMS, 
LMS.  
Akutt:  
-KØH  
-Kjente pasienter m 
forverring (diabetes, 
KOLS oa)  
Elektive pasienter 
-Dialyse 
-Kreftpasienter 
-Palliasjon 
-Polikliniske 
konsultasjoner og 
kontroller 

-KØH  
-Obs-plasser 
-Legevakt  
-Poliklinikk 
-Røntgen, CT 
avhengig av volum 
-Enkle laboratorie-
tjenester 
 
 
 

Avhengig av tilbudet: ---
Radiograf 
-Radiolog på nett fra 
SSHF eller privat 
-Bioingeniør  
-Sykepleier 24/7 
-Legevaktslege, fastlege 
24/7 
-Fysioterapeut 
-Ambulerende spesialister 
avhengig av fag/volum:  
kirurg, ortoped, gynekolog, 
ØNH, Øye  
-Grenspesialist medisin 
SSHF bidrar med 
supervisjon, faglig 
utvikling 

Kommunen 
og SSHF 

 

Modell 1, PHV og TSB 

Allmennpsykiatriske 
problemstillinger i alle 
diagnosekategorier, men 
med mildere/lav 
symptombelastning og 
ikke for redusert 
funksjonsnivå (ADL) 

 

Døgn- og dagplasser 
for psykiatri og rus. 

Poliklinisk 
behandling 

 

Som i dag ift føringer for 
godkjente psykiatriske 
poliklinikker  

 

SSHF og 
kommunen 

Viktig med integrert 
somatikk og 
psykiatri i sentrene. 

Rus – volumet vil 
trolig øke  

Robuste sentre gjør 
det mulig å drive 
mer avansert 
behandling utenfor 
sykehuset  

Alderspsykiatrien – 
utredning i sykehus, 
behandling i 
kommunene  

Modell 1, Andre kommunale tjenester  

Tilpasses kommunens 
behov og organisering av 
tjenestene. 
 
Pasienter/brukere til 
-Fysikalsk behandling, -

-Friskliv, LMS 
-Informasjon/ 
veiledning/trening 
individuelt og i 
grupper 
-kosthold, 

-Terapeuter, helsearbeider 
-Pasientorganisasjoner 
-Private  
-Ansatte i kommunale og 
statlige tjenester 
-Spesialister fra SSHF i 

-Kommune  
-Private 
-NAV 
-SSHF for 
ambuler-
ende 

Kapasitet tilpasses 
behovet 
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Ergoterapi 
-Logoped oa 
-Rehabilitering på 
kommunenivå 
-Andre brukere av 
kommunale og private 
tjenester 
 

-gruppeterapi 
Ambulant virksomhet 
-Sosialtjenester  
-Base for 
hjemmesykepleie 
-NAV 
-Private 
leverandører av 
tilbud (trening, 
alternativ medisin, 
private spesialister 
oa) 

relevante fag spesialister 
 

9.4.3 Kapasitetsbehov 2030  
Kapasitetsbehovet er beregnet på grunnlag av fremskrevet aktivitet 2030 for hele SSHF og deretter 
fordelt på sykehusenheter iht relativ størrelse i 2011. Det er i tillegg tatt hensyn til at fordeling av 
aktiviteten på flere enheter gir dårligere kapasitetsutnyttelse og dermed økt kapasitetsbehov for noen 
funksjoner (intensiv, tung overvåking, operasjon), sammenlignet med utgangspunktet som er en ett-
sykehus løsning. 

I tabellen nedenfor er kapasitetsbehovet 2030 fordelt på dagens sykehusenheter.  

Tabell 40: Kapasitetsbehov 2030 fordelt på sykehusenheter 

 

I den kvalitative fremskrivingen er det overført aktivitet tilsvarende 64 døgnplasser og 83 
konsultasjonsrom i poliklinikken fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Dette er det tatt hensyn til i 
totaltallet for kapasitetsbehovet som er fordelt på sykehusenheter ovenfor. Beregningene er gjort med 
forutsetning om all aktivitet sees uavhengig av sykehusstruktur. Det antas at denne effekten kan tas ut 
i RHS og andre samhandlingstiltak også for modell 1.  

 

9.5 Modell 2: Ett hovedsykehus og ett eller flere små sykehus 
Figuren nedenfor viser de to basisvariantene av modell 2 som omfatter: 

 2A: Ett hovedsykehus knyttet til ett av dagens sykehusanlegg og 2 mindre sykehus på de to 
lokaliseringene som ikke har det framtidige hovedsykehuset. 

 2B: Ett hovedsykehus på ny tomt og 2 mindre sykehus lokalisert ved de to sykehusene som 
ligger lengst fra det nye. 

Figurene viser ikke lokalisering av ny PSA, men det forutsettes krav om lokalisering nært et somatisk 
sykehus og at man dermed får de samme alternativene for lokalisering av PSA som for 
hovedsykehuset.  

9.5.1 Beskrivelse av modellen (basisvarianten) 
Basisvarianten innebærer at det etableres ett hovedsykehus som har et sentralisert, bredt tilbud, og 2 
mindre sykehus med øyeblikkelig hjelp funksjoner innenfor generell indremedisin og kirurgi samt 
radiologi, men ikke fødeavdeling. Kirurgi kan i denne sammenhengen også omfatte ortopedi ref 

 

Flekkefjord Kristiansand Arendal Totalt
Normalsengeområde 40 309 188 536

Intensiv 0 19 12 31

Tung overvåking 4 34 19 57

Pasienthotell 8 46 29 83

Observasjon 7 38 24 69

Dagområde 15 143 74 233

Operasjon 5 15 17 37

Føde/barsel 2 6 3 11

Oppvåkning 8 23 26 56

Radiologi 2 16 10 28

Poliklinikk 9 81 48 139

Kliniske spesiallaboratorier 17 55 63 135

Modell 1 - kapasitetsbehov 2030 fordelt på sykehus
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begrepsavklaringene i kapittel 9.1. Figur 29 viser en basisvariant av modell 2 med ulike lokaliseringer 
av hovedsykehuset og dermed også for de mindre sykehusene.  

Ved de mindre sykehusene kan samhandlingen mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og private 
utvikles til integrerte løsninger med et bredt tjenestespekter. Spesialisthelsetjenester innen psykiatri og 
rus vil være lokalisert som i dag, eventuelt med de endringer som følger av planene for PSA ved SSK. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Illustrasjon av modell 2A og 2B, basisvarianten med lokalisering av hovedsykehuset 
til SSA eller SSK eller på ny tomt i aksen Kristiansand – Arendal. Blå farge = sykehus, grønn 
farge = regionalt helsesenter, gul farge = privat leverandør. Desentraliserte tilbud innen 
psykiske helse og rusbehandling som i dagens struktur, ikke vist i figuren. 

9.5.2 Funksjoner og oppgaver i 2030 - konsekvenser for aktivitet og 
kapasitetsbehov  

Til forskjell fra en "organisk" utvikling av dagens tre sykehusenheter som vist i modell 1, så 
representerer modell 2 en sentralisering av de mest spesialiserte tjenestene samtidig som det ved de 
mindre sykehusene opprettholdes beredskap innenfor generell indremedisin og kirurgi med tilhørende 
kapasiteter innenfor diagnostikk og behandling. 

Med utgangspunkt i den fremskrevne aktiviteten og kapasitetsbehovet som er beskrevet i kapittel 6, 
forutsettes det at man i basisalternativet har følgende funksjoner i de tre sykehusenhetene. Dette er 
uavhengig av lokaliseringsalternativet for hovedsykehuset: 

Hovedsykehuset vil ha: 
 Akuttmottak for alle fagområder, traumemottak (eksklusiv større traumer som sendes til 

traumesenter). Spesialisert beredskap (hjerte, lunge oa) vil bare finnes i hovedsykehuset. 
 All kapasitet for intensivbehandling og hovedandelen av tung overvåking. 
 Sengekapasitet fordelt på normalsenger, observasjonssenger, hotellsenger. 
 Fødeavdeling, alle fødsler, barselopphold kan overføres til hjemmet, pasienthotell ved et 

mindre sykehus eller RHS. 
 Avansert rehabilitering, dvs. all rehabilitering som skal foregå i spesialisthelsetjenesten, annen 

rehabilitering skjer i RHS eller andre kommunale eller private enheter. 
 Base og beredskap for fagområder/spesialiteter som ØNH/kjeve, nevrologi/slag, barn (nyfødte 

og større barn) sentraliseres til hovedsykehuset. Noe polikliniske tjenester for disse fagene 
kan utføres i mindre sykehus elle RHS. 

 Enheter for avansert diagnostikk og behandling som det av faglige og ressursmessige grunner 
er riktig å sentralisere. (PCI, spesiallaboratorier som hjerte-lunge lab, endoskopilaboratorier, 
KNF, kreftbehandling/stråleterapi oa).  

 Dedikerte ressurser for undervisning og forskning. 
 Psykiatrisk avdeling, spesialisert psykiatri. 

Hovedsykehuset vil også omfatte alle administrative funksjoner og støttefunksjoner som det er faglig 
og økonomisk relevant å sentralisere. 

2A/2B 

 

 

 

 

 

Side�157



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 88 av 126 

  

 

Mindre sykehus vil ha: 
 Akuttmottak med observasjonsenhet for generell indremedisin og kirurgi, (kan ha ortopedi) 

men ikke fødepasienter. Pasienter som krever spesialisert diagnostikk og behandling samt 
større skader og traumer sendes til hovedsykehuset. Omfatter også mottak for eventuell 
avklaring og stabilisering før overføring til hovedsykehuset. 

 Sluttbehandling av pasienter som har fått initiell behandling på hovedsykehuset eller regionalt.  
 Postoperativ overvåking og noe tung overvåking for enkelte pasientgrupper. Hovedsykehuset 

tar all intensivbehandling. 
 Dagkirurgi og dagbehandling for et avgrenset opptaksområde og/eller fagområde. Elektiv 

kirurgi med behov for overnatting utføres ved hovedsykehuset. 
 Diagnostikk og behandling med poliklinikker for ortopedi, kirurgi, endoskopilaboratorier, 

svangerskapspoliklinikk, revmatologi, barn, indremedisin, kreftbehandling (kjemoterapi).  
 Nødvendig bildediagnostikk og laboratorietjenester tilpasset oppgavene.  

9.5.3 Forventet innhold i RHS 
Når lokalsykehustilbudet opprettholdes er det mindre behov for å lokalisere spesialisthelsetjenester i 
RHS i det samme området. Ut over dette vil det kunne bli opprettet enheter tilsvarende dagens 
DMS/LMS/Helsehus i kommuner/samarbeidsprosjekter. Tabellen nedenfor viser hvilket innhold som 
kan være aktuelt basert på erfaringer med tilsvarende enheter i dag.  

Tabell 41: Oversikt over aktuelle pasientgrupper, funksjoner og kompetansekrav i et RHS i 
modell 2 

Pasienter Funksjoner Kompetanse Ansvar Kommentar 

Modell 2, somatikk 

Generelt: 
Begrenset til pasienter 
som i dag finnes i DMS, 
LMS.  
Akutt:  
-KØH – kjente pasienter 
m forverring (diabetes, 
KOLS oa)  
Elektive pasienter 
Oppfølging kronikere 
- nyresvikt 
- kreftpasienter 
- palliasjon 
- medikamentell 
behandling 
Polikliniske pasienter, 
kontroller 
 

-KØH  
-Legevakt  
-Poliklinikk,-
Dagplasser 
-Senger, 
observasjon,  
intermediær, 
palliasjon 
-Røntgen, CT 
avhengig av volum 
-Enkle 
laboratorietjeneste
r 

Avhengig av tilbudet: -
Radiograf 
-Radiolog på nett fra 
SSHF eller privat 
-Bioingeniør  
-Sykepleier 24/7 
-Legevaktslege, fastlege 
24/7 
-Fysioterapeut 
-Ambulerende 
spesialister avhengig av 
fag/volum:  
kirurg, ortoped, 
gynekolog, ØNH, Øye  
-Grenspesialist medisin 
 
SSHF bidrar med 
supervisjon, faglig 
utvikling 

-Kommune  
-Private 
-SSHF for 
ambulerende 
spesialister 
 

Kapasitet tilpasses 
behovet 

Modell 2, PHV og TSB 

Allmennpsykiatriske 
problemstillinger i alle 
diagnosekategorier, men 
med mildere/lav 
symptombelastning og 
ikke for redusert 
funksjonsnivå (ADL) 

 

Døgn- og 
dagplasser for 
psykiatri og rus. 

Poliklinisk 
behandling 

RHSene som 
baser for den 
utadrettede 
virksomheten i 
DPS, ABUP og 
ARA 

 

Som i dag ift føringer for 
godkjente psykiatriske 
poliklinikker  

AAT-bemanning 

 

SSHF og 
kommunen 

Viktig med integrert 
somatikk og psykiatri i 
sentrene. 

Rus – volumet vil trolig 
øke  

Robuste sentre gjør 
det mulig å drive mer 
avansert behandling 
utenfor sykehuset  

Alderspsykiatrien – 
utredning i sykehus, 
behandling i 
kommunene  
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Modell 2 , Andre kommunale tjenester  

Tilpasses kommunens 
behov og organisering av 
tjenestene. 
 
Pasienter/brukere til: 
-Fysikalsk behandling, -
Ergoterapi 
-Logoped oa 
-Rehabilitering på 
kommunenivå, 
Andre brukere av 
kommunale og private 
tjenester 
 

-Friskliv, LMS 
-Informasjon/ 
veiledning/trening 
individuelt og i 
grupper 
-kosthold, 
-gruppeterapi 
Ambulant 
virksomhet 
-Sosialtjenester  
-Base for hjemme 
sykepleie 
-NAV 
-Private 
leverandører av 
tilbud (trening, 
alternativ medisin, 
private spesialister 
oa)spesialister oa) 

-Terapeuter, 
helsearbeider 
-Pasient-organisasjoner 
-Private  
-Ansatte i kommunale 
og statlige tjenester 
-Spesialister fra SSHF i 
relevante fag  

Kommune  
Private 
NAV 
SSHF for 
ambulerende 
spesialister 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kapasitet tilpasses 
behovet 

 

9.5.4 Konsekvenser for kapasitetsbehov 2030  
Kapasitetsbehovet er beregnet på grunnlag av fremskrevet aktivitet 2030 for hele SSHF (kapittel 6) og 
deretter fordelt på sykehusenheter ihht relativ størrelse i 2011. Det er i tillegg tatt hensyn til at fordeling 
av aktiviteten på flere enheter gir dårligere kapasitetsutnyttelse og dermed økt kapasitetsbehov for 
noen funksjoner (intensiv, tung overvåking, operasjon). 

I tabellen under er kapasitetsbehovet i 2030 fordelt på sykehusenhetene ihht den funksjonelle 
inndelingen. 

Tabell 42: Oversikt over kapasitets- og arealbehov i modell 2 basisvarianten 

Hoved 

sykehus

Mindre 

sykehus 1

Mindre 

sykehus 2

Normalsengeområde 376 120 40

Intens iv 28 0 0

Tung overvåking 35 15 5

Pas ienthotel l 48 25 10

Observas jon 34 23 12

Dagområde 133 60 40

Operas jon 24 10 3

Oppvåkning 36 15 5

Føde/barsel 9 0 0

Radiologi 15 8 5

Pol ikl inikk 79 45 15

Kl iniske spes ia l laboratorier 80 43 12

Kapasitetsbehov fordelt på hovedsykehus og 2 

mindre sykehus

 

I den kvalitative fremskrivingen er det overført aktivitet tilsvarende 64 døgnplasser og 83 
konsultasjonsrom i poliklinikken fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Dette er altså inkludert i de 
totaltallet for kapasitetsbehovet som er fordelt på sykehusenheter ovenfor. Beregningene er gjort med 
forutsetning om all aktivitet sees uavhengig av sykehusstruktur. Det antas at denne effekten kan tas ut 
i RHS og andre samhandlingstiltak også for modell 2.  
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9.6 Modell 3: Kun ett sykehus for Agderfylkene 
Figuren illustrerer to varianter av modell 3, en ett-sykehusløsning: 

3A: Utvikling et nytt sykehus i forbindelse med eksisterende anlegg i Arendal eller Kristiansand. 

3B: Bygging av ett nytt sykehusanlegg på ny tomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Illustrasjon av modell 3. Blå farge = sykehus, grønn farge = helsehus, gul farge privat 
leverandør. Desentraliserte tilbud innen psykiske helse og rusbehandling er ikke illustrert her. 

9.6.1 Beskrivelse av modellen 
Figur 30 viser modell 3 som i prinsippet har 3 ulike varianter for lokaliseringer: Arendal, Kristiansand 
og ny tomt.  

Ved de mindre sykehusene som ikke videreføres som selvstendige sykehusenheter, kan 
samhandlingen mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og private utvikles til RHS-er med integrerte 
løsninger og et bredt tjenestespekter. I variant 3A omfatter det 2 av dagens 3 anlegg mens i variant 3B 
omfatter det 3 av dagens 3 anlegg. Det antas at lokaliseringen av sykehuset kan ha betydning for 
hvordan innholdet i RHS kan utvikles og også potensialet for utvikling av private tjenestetilbud. Dette 
er ikke konkret vurdert men scenarioer for ulike løsninger kan beregnes.  

Spesialisthelsetjenester innen psykiatri og rus vil være lokalisert som i dag, eventuelt med de 
endringer som følger av planene for PSA ved SSK. Hvis det forutsettes at PSA lokaliseres til et sted 
med et somatisk sykehus må det avklares hvordan et PSA på ny tomt (3B) kan løses både økonomisk 
og driftsmessig. Dette er ikke vurdert.  

9.6.2 Forventet innhold i RHS 
Når lokalsykehustilbudet reduseres økes behovet for å lokalisere spesialisthelsetjenester i RHS i det 
samme området. Ut over dette vil det kunne bli opprettet enheter tilsvarende dagens 
DMS/LMS/Helsehus i kommuner/samarbeidsprosjekter. Tabellen under viser hvilket innhold som kan 
være aktuelt basert på erfaringer med tilsvarende enheter i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3A/3B 
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Tabell 43: Oversikt over aktuelle pasientgrupper, funksjoner og kompetansekrav i et RHS i 
modell 3 

Pasienter Funksjoner Kompetanse Ansvar Kommentar 

Modell 3, somatikk 

Generelt: 
Pasienter som ikke 
krever spesialisert 
diagnostisk og 
behandling 
(kompetanse, 
utstyr) 
Øyeblikkelig hjelp:  
-Akuttpoliklinikk 
-KØH 
-Medisinske ØHJ 
pasienter sortert av 
AMK 
–kjente pasienter m 
forverring (diabetes, 
KOLS oa)  
-Slagpasienter oa  
-Avklaring før 
overføring til 
sykehus 
Ikke behov for 
anestesilege 
Elektive pasienter 
-Elektiv dagkirurgi 
kirurgi utvalgte fag. 
-Poliklinikk, 
kontroller, store 
pasientvolum 
-Oppfølging 
kronikere 
-Nyresvikt 
-Kreftpasienter 
-Medikamentell 
behandling 
-Palliasjon 

Opphold, 
observasjon  
-Senger 
-KØH, obs-enhet 
-Akuttrom 
-Skadepoliklinikk 
24/7 
-Poliklinikk 
m/spesialrom 
-Skiftestue 
Diagnostikk: 
-Røntgen, CT, MR 
-Medisinske 
laboratorier 
EPJ, felles RHS 
og SSHF 
Dagplasser: 
-Dialyse, 
-Medikamentell 
behandling,  
-kreftbehandling 
-Rehabilitering, 
-Dagbehandling 
med ambulerende 
spesialist,  
Poliklinikk: 
-Oppfølging, U/B-
rom og spesialrom 
-Hørsels- og 
synssenter 

Kompetanse fra 
SSHF, kommune 
og private 
avhengig av 
oppgaver/ 
funksjoner 
-Mottaksmedisiner 
-Radiograf 24/7  
-Radiolog på nett 
fra SSHF eller 
privat 
-Bioingeniør 24/7  
-Fysioterapeut 
Audiograf  
-Optiker  
-Sykepleier 24/7 
-Anestesi 
sykepleier 24/7 
-Legevaktslege, 
fastlege 
-Sykepleiere 
-Ambulerende 
spesialister fra 
SSHF 
-Kirurg 
-Ortoped 
-Gynekolog 
-ØNH, Øye oa 
-Onkolog  
-Palliativt team 
-Grenspesialist 
medisin 
 
SSHF bidrar med 
supervisjon, faglig 
utvikling 
 

Kommune 
SSHF 
Private  
Omfatter 
pasientansvar, 
ansettelsesforhold. 
Informasjonsflyt må 
avklares 
 
-Legevakt ansatt i 
kommunen 
-Ambulerende 
spesialister ansatt ved 
SSHF 
-Mottaksmedisiner er i 
framtid ansatt i 
kommunen?  
-Radiograf kan være 
ansatt i kommunen, 
privat eller på SSHF. 
-Radiolog på nett fra 
SSHF eller privat 
-Bioingeniør ansatt i 
kommunen 
-Sykepleier ansatt i 
kommunen 
-Audiograf ansatt i 
kommunen, 
-Optiker ansatt i 
kommunen 

Kvalitet: 
Sikre klarhet i hvordan man 
sortere ØHJ pasienter som må 
sendes til sykehus. Hvilke 
pasienter skal gå hvor? 
Oppfølging av volumgrupper - 
grenseoppgang mot SSHF 
 
Økonomi: 
Eierskap til bygg og utstyr, avklare 
hvordan driftskostnader og 
investeringskostnader og 
leiekostnader kan beregnes/ 
fordeles.  
Volum for bærekraftig øknomi og 
kvalitet: 
Vaktberedskap for spesialister vil 
være for ressurskrevende hvis 
den kun skal dekke et RHS – 
samarbeid med sykehuset. 
Radiologisk poliklinikk for alle i 
opptaksområdet = ca. 1,5 US per 
innbygger per år 
 
Ressursmengde på dagtid kan 
tilpasses fleksibelt til behovet. 
Bruke deltid, antall dager per uke 
oa. 
 
Andre forvaltningsmessige 
forhold? 
 
 

Modell 3, PHV og TSB 

Allmennpsykiatriske 
problemstillinger i 
alle 
diagnosekategorier, 
men med 
mildere/lav 
symptombelastning 
og ikke for redusert 
funksjonsnivå (ADL) 

 

Døgn- og 
dagplasser for 
psykiatri og rus. 

Poliklinisk 
behandling 

RHSene som 
baser for den 
utadrettede 
virksomheten i 
DPS, ABUP og 
ARA 

Som i dag ift 
føringer for 
godkjente 
psykiatriske 
poliklinikker  

AAT-bemanning 

 

SSHF og kommunen Viktig med integrert somatikk og 
psykiatri i sentrene. 

Rus – volumet vil trolig øke  

Robuste sentre gjør det mulig å 
drive mer avansert behandling 
utenfor sykehuset  

Alderspsykiatrien – utredning i 
sykehus, behandling i 
kommunene  

 

Modell 3. Andre kommunale tjenester  

Tilpasses 
kommunens behov 
og organisering av 
tjenestene. 
 
Pasienter/brukere 
til: 
-Fysikalsk 
behandling, -
Ergoterapi 
-Logoped oa 
-Rehabilitering på 
kommunenivå, 

-Friskliv, LMS 
-Informasjon/ 
veiledning/trening 
individuelt og i 
grupper 
-kosthold, 
-gruppeterapi 
Ambulant 
virksomhet 
-Sosialtjenester  
-Base for hjemme 
sykepleie 
-NAV 

-Terapeuter, 
helsearbeider 
-Pasient-
organisasjoner 
-Private  
-Ansatte i 
kommunale og 
statlige tjenester 
-Spesialister fra 
SSHF i relevante 
fag 

Kommune  
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Kapasitet tilpasses behovet 
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Andre brukere av 
kommunale og 
private tjenester 
 

-Private 
leverandører av 
tilbud (trening, 
alternativ medisin, 
private spesialister 
oa)spesialister oa  

 

 

 

 

 

9.6.3 Kapasitetsbehov 2030  
Det forutsettes at valg av lokalisering og tomt ikke påvirker aktivitet og kapasitetsbehov i 2030 og at 
fremskrivingene i kapittel 6 kan legges til grunn. Det forutsettes at det ikke er forskjeller mellom 
variantene 3A og 3B når det gjelder framtidig aktivitet. Utvikling av ett sykehus på samme 
tomt/integrert med et av de eksisterende sykehusene kan gi en noe lavere kapasitetsutnyttelse og 
dermed høyere kapasitets- og arealbehov enn et nybygg.  

I pasientforløpsanalysene ble det lagt til grunn samling av virksomheten på ett sted, men det ble ikke 
tatt særskilt hensyn til effekter av at det bygges opp RHS-er. Det kan antas at dette vil kunne øke 
mulighetene for å overføre pasienter til kommunehelsetjenesten. Et svekket lokalt sykehustilbud kan 
også gi økt lekkasje til private tjenesteytere og andre HF. I scenarioene er det beregnet alternative 
muligheter for å fordele aktivitet til RHS-er. Dette påvirker aktivitet, kapasitets- og arealbehov i 
sykehuset. Scenarioene er nærmere beskrevet i kapittel 6.5.7.  

Tabell under viser kapasitetsbehov for sentrale kliniske funksjonsområder i 2030 basert på 
aktivitetstall for 2030 og forutsetninger om kapasitetsutnyttelse og arealfaktorer som beskrevet i 
tidligere kapitler.  

Tabell 44: Modell 3 - Kapasitetsbehov 2030 fordelt med ett sykehus 

Sykehuset
Normalsengeområde 536

Intens iv 29

Tung overvåking 50

Pas ienthotel l 72

Observas jon 60

Dagområde 173

Operas jon 23

Oppvåkning 35

Føde/barsel 9

Radiologi 28

Pol ikl inikk 139

Kl iniske spes ia l laboratorier 118

Modelle 3 - kapasitetsbehov 2030 SSHF

 

I den kvalitative fremskrivingen er det overført aktivitet tilsvarende 64 døgnplasser og 83 
konsultasjonsrom i poliklinikken fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Beregningene er gjort med 
forutsetning om at aktivitet sees uavhengig av sykehusstruktur. Etablering av store RHS-er kan 
innebære at en større andel overføres til kommunehelsetjenesten. 
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10 Utbyggingsalternativer 

10.1 Utbyggingsalternativer Kristiansand 

10.1.1 Utviklingspotensial som samlet sykehus for hele foretaket 
Arealberegningene bygger på programmert kapasitetsbehov og arealfaktorer som er beskrevet i 
kapittel 7. Et samlet somatisk sykehus for foretaket krever et samlet areal for somatiske funksjoner på 
i alt ca. 144.000 m2 bto. Dersom dette sykehuset legges til Sørlandet sykehus Kristiansand, er det i 
beregningen av utvidelsesbehov konkludert med at dagens bygningsmasse dekker opp et brutto areal 
på ca. 60.000 m2. Beregningen baseres på en vurdering av eksisterende arealers anvendelighet og 
det er da forutsatt riving av bygg som ikke anses som egnet. I beregningen er det også forutsatt at 
arealer som er utbygd i sykehusets opprinnelige atrier/lystgårder ikke medregnes. Forutsatt at behovet 
for dagslys krever at lysgårdene åpnes opp i henhold til opprinnelig løsning. 3.000 m2 bto av 
kjellerarealene er også fratrukket, da disse ikke kan anvendes som funksjonsareal. 

Det er også lagt inn en forutsetning om at arealutnyttelsen for nye funksjoner lagt inn i eksiterende 
bygg har en lavere brutto-/nettofaktor. 

Dette gir behov for ca. 84.000 m2 bto nybygde arealer for somatisk virksomhet. Utvidelsen medfører 
at sykehusets bruttoareal økes med bortimot 120 %. 

 

Figur 31 Illustrasjon: Sykehuset etter utbygging som samlet sykehus for hele foretaket 

Beskrivelse av løsning 
Utbyggingsløsningen er som nevnt ovenfor, basert på en utvidelse av arealet for somatisk virksomhet 
med i alt 84.000 m2. Arealutvidelsen knytter seg i stor grad til behandlingsarealer og senger.  

Den illustrerte løsningen viser en utvidelse av sykehuset mot sør, nedenfor bygg 10. Det er i 
utformingen tatt hensyn til en mulig ny adkomstvei fra tunnel under Baneheia, vest for bygg 10. 

For å legge til rette for utbyggingen må søndre del av sykehustomten bearbeides slik at byggbart areal 
øker. Det største tiltaket vil være fjerning av høyderygg sør for sykehuset og planering av tilliggende 
områder. 

Side�163



Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF. Høringsdokument, februar 2014. Side 94 av 126 

  

 

Utvidelsen for den somatiske virksomheten er vist innpasset i en kvartalsstruktur med bygninger på 
mellom 20.000 og 30.000 m2 bruttoareal. Alle bygninger forbindes med kulvertsystem under bakken 
og broer i 2. og eller 3. etasje.  

Utbyggingen av sykehuset i en kvartalsstruktur legger godt til rette for en trinnvis utbygging, hvor 
første byggetrinn vil løse de mest presserende arealbehov, blant annet knyttet til akuttmottakets 
kapasitet. 

Oppbyggingen av kvartalene kan løses på flere måter. Hvert kvartal kan være «komplette», med 
poliklinikker, behandlingsavdelinger og sengeposter (Modell St Olavs Hospital), eller kvartalene kan 
bygges opp slik at ett kvartal inneholder alle de nye behandlingsarealene, mens tilliggende 
kvartaler/bygg inneholder poliklinikker, sengeposter og kontorer. 

Det vil være naturlig å dele operasjonsavdelingene slik at for eksempel dagkirurgisk virksomhet 
beholdes i bygg 10. 

Bygg 5 inngår i arealet for eksisterende bygg. Dette bygget er lite anvendelig til annet enn kontorer. 
Ved en utvikling av sykehuset bør det vurderes å rive hele eller deler av dette bygget for å åpne opp 
det sentrale sykehustorget/parken mot psykiatrien. Dette er vist i etterfølgende illustrasjon. 

 

Figur 32 Illustrasjon: Sykehuset etter utbygging som samlet sykehus for hele foretaket 

Utvikling av et samlet sykehus på Eg vil skape betydelig biltrafikk. Det er sannsynlig at det må 
etableres nye parkeringshus. For å unngå for mye trafikk inne i området bør parkeringshus etableres 
ved hovedankomstene. Det betyr lokalisering i området Egsveien/Andreas Kjærs veg og eventuelt i 
fjellet vest for sykehuset dersom det her kommer en framtidig adkomst fra ny omkjøringsveg. 
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10.1.2 Utviklingspotensial som hovedsykehus med fortsatt drift i Arendal og 
Flekkefjord 

Dersom Sørlandet sykehus Kristiansand skal utvikles som er hovedsykehus med arealer og aktivitet 
basert på fortsatt drift i Arendal og Flekkefjord, vil arealbehovet reduseres betraktelig sammenlignet 
med alternativet beskrevet ovenfor. 

Brutto arealbehovet i Kristiansand vil med en slik løsning være ca. 105.000 m2. Med en forutsetning 
om at dagens anlegg har et anvendelig bruttoareal på 60.000 m2 vil det være et behov for 45.000 m2 
nybygde arealer for å dekke opp arealbehovet samlet. 

Utbyggingen av sykehuset i dette alternativet vil i prinsippet løses slik det er beskrevet ovenfor, men 
det vil her være tilstrekkelig å bygge ut to kvartaler.  

Gjennomføring av utbyggingen 
Utbyggingen kan gjennomføres i flere trinn uten forstyrrelser av driften i eksiterende sykehus. 

10.1.3 Utviklingspotensial ved redusert aktivitet med Arendal som Hovedsykehus 
Dersom nytt hovedsykehus legges til Arendal, vil brutto arealbehov i Kristiansand være ca.43.000 m2.  

Med en forutsetning om at dagens anlegg har et anvendelig bruttoareal på 60.000 m2, vil det ikke 
være behov for utvidelser av sykehuset. Nye funksjoner og annen oppgavedeling vil kunne medføre et 
behov for ombygginger. 

10.1.4 Utviklingspotensial innenfor dagens sykehusstruktur 
Dersom dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling opprettholdes, vil sykehuset i Kristiansand ha 
behov for et bruttoareal på ca. 85.000 m2. Dette arealbehovet løses i form av tilbygg på ca. 25.000 m2 

Utvidelsen vil kunne løses enten som en ny fløy eller utvidelser nord og sør for bygg 10. 

 

10.2 Utbyggingsalternativer Arendal  

10.2.1 Utviklingspotensial som samlet sykehus for hele foretaket 
Et samlet sykehus for Sørlandet sykehus gir et samlet areal for somatiske funksjoner på i alt ca. 
144.000 m2. Beregningen av utvidelsesbehov er basert på kartleggingen av dagens bygningsmasse, 
og det er konkludert med at dagens bygningsmasse dekker opp et brutto areal på ca. 50.000 m2. 
Beregningen baseres på en vurdering av eksisterende arealers anvendelighet. Det er også lagt inn en 
forutsetning om at arealutnyttelsen for nye funksjoner lagt inn i eksiterende bygg har en lavere brutto-
/nettofaktor. 

Dette gir behov for ca. 95.000 m2 nybygde arealer for somatisk virksomhet. Utvidelsen medfører at 
sykehusets bruttoareal økes med bortimot 200 %. 

En slik større utbygging av sykehuset forutsetter en utvidelse av byggbart tomteareal. For å gi plass til 
en større utvidelse, må bebyggbart tomteareal utvides med ca. 9000 m2 øst for fløy E. Dette krever en 
relativt stor utsprengning av fjellmasser ned til kjellernivå på eksisterende anlegg. Snitthøyden på 
tomteutvidelsen ligger på cote +53,0, 13 meter over kjellernivå som ligger på Côte +40, noe som gir et 
utsprengt masse på ca. 100.000 m2. Utvidelsen vil forutsette i denne sammenheng mindre endringer i 
vei og adkomstforhold til sykehuset. 

Beskrivelse av løsning 
Utbyggingsløsningen er som nevnt ovenfor, basert på en utvidelse av arealet med i alt 95.000 m2. 
Arealutvidelsen knytter seg i stor grad til behandlingsarealer og senger. Den illustrerte løsningen viser 
en utvidelse av behandlingsavdelingene i form av en behandlingsfløy øst for dagens fløy E, samt en 
utvidelse av sykehuset med behandlingsavdelinger og senger sør for eksiterende bygg.  

Den nye behandlingsfløyen vil med den viste løsningen bli på 8 etasjer med varierende 
bygningsdybde. 

Til denne behandlingsfløyen, mot nord knyttes sengfløyer som dekker opp programmert behov for 
utvidelse av sengekapasiteten. Sengefløyene vil, som behandlingsfløyen bli på i alt 8 etasjer. 
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Deler av sykehusets kontorbehov kan dekkes i en egen kontorfløy syd for den nye behandlingsfløyen. 

 

 

Figur 33 Illustrasjon: Sykehuset etter utbygging som samlet sykehus for hele foretaket. 

Gjennomføring av utbyggingen 
Den viste løsningen for utbygging er basert på at nye arealer kommer i form av tilbygg og ikke påbygg. 
Påbygging (nye etasjer over eksisterende bygg) gir svært store forstyrrelser på driften og bør unngås. 

Når nye fløyer er ferdigstilte kan avdelinger flytte over i nybygg og ombygging av eksisterende bygg 
gjennomføres. 

Den viste løsningen forutsetter svært omfattende tiltak med sprengning og massetransport for å kunne 
gjennomføres. Utbyggingen vil i svært stor grad virke forstyrrende på driften av sykehuset og vil med 
stor sannsynlighet bli dyrere enn en utbygging på fri tomt. 

Dette og det faktum at det utbygde sykehuset ikke vil ha utvidelsesmuligheter og ikke gi plass til å 
samlokalisere psykiatrien med det somatiske sykehuset, tilsier at et alternativ med sykehuset samlet i 
Arendal krever plassering på annen tomt. 

10.2.2 Utviklingspotensial som hovedsykehus med fortsatt drift i Kristiansand og 
Flekkefjord 

Dersom sykehuset i Arendal skal utvikles som er hovedsykehus med arealer og aktivitet basert på 
fortsatt drift i Kristiansand og Flekkefjord, vil arealbehovet reduseres betraktelig sammenlignet med 
alternativet beskrevet ovenfor. 
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Brutto arealbehovet i Arendal vil med en slik løsning være ca. 105.000 m2. Med en forutsetning om at 
dagens anlegg har et anvendelig bruttoareal på 50.000 m2 vil det være et behov for 55.000 m2 
nybygde arealer for å dekke opp arealbehovet samlet. 

Også dette alternativet forutsetter en utvidelse av tomtearealet. Det er lagt til grunn at tomteutvidelsen 
løses på samme måte som for et samlet sykehus. (Se illustrasjon ovenfor) 

Beskrivelse av løsning 
Utbyggingsløsningen er som beskrevet ovenfor basert på en utvidelse av arealet med 55.000 m2 
brutto. 

Også i dette alternativet legges det opp til en utvidelse mot sør og øst/nord, men utvidelsene møt øst/ 
nord vil være vesentlig mindre omfattende.  

 

Figur 34 Illustrasjon: Sykehuset etter utbygging som samlet sykehus for hele foretaket. 
Dersom sykehuset utvikles til hovedsykehus vil Fase 1 dekke opp arealbehovet 

Gjennomføring av utbyggingen 
Den viste løsningen for utbygging er basert på at nye arealer kommer i form av tilbygg og ikke påbygg. 
Påbygging (nye etasjer over eksisterende bygg) gir svært store forstyrrelser på driften og bør unngås. 

Når nye fløyer er ferdigstilte kan avdelinger flytte over i nybygg og ombygging av eksisterende bygg 
gjennomføres. 

Som for alternativet med samlet sykehus for foretaket, vil også dette alternativet være såpass 
omfattende og komplisert at det bør veies opp mot plassering på annen tomt. 

10.2.3 Utviklingspotensial ved redusert aktivitet med Kristiansand som 
Hovedsykehus 

Dersom nytt hovedsykehus legges til Kristiansand, vil brutto arealbehov i Arendal være 43.141 m2.  
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Med en forutsetning om at dagens anlegg har et anvendelig bruttoareal på 50.000 m2 vil det ikke 
være behov for utvidelser av sykehuset. Nye funksjoner og annen oppgavedeling vil kunne medføre et 
behov for ombygginger. 

10.2.4 Utviklingspotensial innenfor dagens sykehusstruktur 
Dersom dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling opprettholdes, vil sykehuset i Arendal ha behov 
for et bruttoareal på ca. 54.000 m2. Dette arealbehovet kan løses i form av mindre utvidelser og 
ombygginger av eksisterende bygg. 

I et slik tilfelle kan utbyggingsmodellen baseres på gjennomførte mulighetsstudier for utvidelser 
innenfor eksisterende tomt sør for eksisterende bygg. 

 

10.3 Utbyggingsalternativer for Flekkefjord 

10.3.1 Utviklingspotensial med økt aktivitet med Arendal som Hovedsykehus 
Sørlandet sykehus Flekkefjord vil dersom Arendal eller Kristiansand utvikles til hovedsykehus ha et 
arealbehov på ca. 18.000 m2. Dette arealbehovet løses ved mindre utvidelse. Nåværende 
parkeringsareal øst for hovedbygget har også potensial for videre utbygging av sykehuset. 

 

Figur 35 Illustrasjon: Mulige utvidelser av Sørlandet sykehus Flekkefjord 
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Figur 36 Illustrasjon: Mulige utvidelser av Sørlandet sykehus Flekkefjord 

 

10.3.2 Utviklingspotensial innenfor dagens sykehusstruktur  
Sørlandet sykehus Flekkefjord vil dersom dagens sykehusstruktur opprettholdes kunne løse sine 
oppgaver innenfor eksiterende bygningsmasse. 
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11 Økonomiske vurderinger 
De økonomiske analysene er utført av konsulentselskapet PwC. Deres rapport følger som vedlegg. 

For å kunne gjøre relevante vurderinger av de økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene 
er følgende tre spørsmål svært sentrale:  

 Er den foreslåtte aktiviteten i Utviklingsplan 2030 innenfor den rammen SSHF kan forvente å 
få? 

 Hvilke økonomiske drivere vil utgjøre en vesentlig forskjell i de ulike alternativene? 
 Hva vil være investeringsnivået i de tre alternativene, og hvordan kan besparelser i driften 

bidra til å betjene dette? 

Av praktiske hensyn er de tre strukturalternativene modifisert og forenklet sammenlignet med øvrige 
beskrivelser. Sykehusets aktivitet vil være lik i de tre alternativene. 

Alternativ 1 tar utgangspunkt i dagens sykehusstruktur og gjeldende strategi. I dette alternativet 
forutsettes det at tjenesteinnholdet i de tre sykehusene i hovedsak videreføres som i dag, men at hele 
virksomheten omstilles og effektiviseres samtidig som en del av tjenesten overføres til kommunalt nivå 
slik samhandlingsreformen legger opp til.  

Alternativ 2 innebærer en løsning med ett hovedsykehus og to mindre sykehus. Alle spesialfunksjoner 
samles ved hovedsykehuset og innholdet ved de to mindre sykehusene begrenses til generell 
indremedisin og generell kirurgi (ikke ortopedi).  

Alternativ 3 innebærer at alle funksjoner ved Sørlandet sykehus samles i én sykehuslokasjon. 
Samtidig legger modellen opp til at det i en viss utstrekning skal foregå spesialisthelsetjenester 
desentralt.  

 

11.1 Forutsetninger og generelle vurderinger 
Alle beregninger og analyser som blir presentert i rapporten baserer seg på et sett av grunnleggende 
forutsetninger: 

 Demografisk utvikling: samme forutsetninger som ellers i planarbeidet. 
 Utviklingen i økonomiske rammer for helsetjenesten følger forventet utvikling i BNP. Videre 

forventes at den aktivitetsveksten som opprinnelig skulle kommet i spesialisthelsetjenesten i 
framtiden vil være fordelt med 1/3 i spesialisthelsetjenesten og 2/3 i primærhelsetjenesten.  

 Aktivitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten og oppgaveforskyvning i tråd med 
samhandlingsreformen: som beskrevet i rapporten "Pasientforløp somatikk 2030" (se 
vedlegg). Evt. økonomiske gevinster ved omstillinger innen psykiatri og rusbehandling 
forutsettes brukt til drift og investeringer innen sektoren. Rapportens økonomiske vurderinger 
er derfor i hovedsak knyttet til utvikling av somatikken. 

 Tjenesteinnhold i sykehusene i de tre ulike strukturalternativene: Beregninger og analyser i 
denne rapporten er basert på forutsetninger om tjenesteinnhold i de ulike alternativene som er 
gitt av prosjektet og beskrevet i tidligere kapitler. I den grad det har vært nødvendig er dette 
videre forankret i klinikkene.  

 Geografisk lokalisering: Det er ikke tatt hensyn til/vurdert geografisk lokalisering av de ulike 
tjenestetilbud bortsett fra i de tilfellene hvor de beskrevne alternativene åpenbart bygger på 
nåværende sykehusstruktur og/eller strategi. 

 Nødvendig rehabilitering, nyinvestering og avhending: Foretaket har frem til 2030 et betydelig 
rehabiliterings- og nyinvesterings behov. Allerede i dag har foretaket et betydelig 
vedlikeholdsetterslep og utskiftningsbehov, blant annet beskrevet i Multiconsults rapport fra 
desember 2012. Dette vil kreve betydelige investeringer frem til 2030, og restverdien av disse 
investeringene vil være avhengig av alternativvalg og tidspunkt for beslutning og ferdigstillelse 
av valgt alternativ. 

 Restverdi: Grunnet strenge reguleringsmessige føringer på tomteareal og manglende 
alternativ anvendelse av sykehusbygg er det vurdert at restverdien/realisasjonsverdien på 
eksisterende bygningsmasse er svært begrenset. Realisasjon av bygningsmasse over de 
siste år i SSHF er gjort til verdier lavere enn kostpris ved etablering av foretaket.  
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11.2 Forventet inntektsramme  
Den totale inntektsrammen for SSHF er 5,3 MRD NOK i 2012. Med forutsetningene beskrevet over, 
blir estimert ramme i 2030 6,4 MRD NOK i dagens kroneverdi.  

Basert på forventet aktivitet i 2030 og gjennomsnittlig DRG-vekt pr pasientforløp i 2013 er det en 
indikasjon på at forventet aktivitetskostnad vil øke med 31 %. Til sammenligning forventes det en 
rammeøkning på ca. 21 %. Denne effektiviseringen må tas ut i tillegg til ovennevnte besparelse, og 
må også hensyntas i vurderingen av bærekraft.  

 

11.3 Kostnadsdrivere drift 
For å kunne synliggjøre kostnadsforskjeller mellom de ulike alternativene er det forsøkt å identifisere 
hvilke sentrale kostnadsdrivere som gir ulike utslag på kostnadsbildet avhengig av antall lokasjoner og 
hvordan funksjonene er fordelt mellom lokasjonene. På denne bakgrunn er det identifisert 9 
kostnadsdrivere. Hver av driverne er beskrevet og det er gjort rede for forskjeller i driftskostnader 
mellom de ulike alternativene.  

D1 Fødetilbud:  
Det er i dag fødetilbud ved tre sykehus innen helseforetaket. For strukturalternativene i 2030 vil antall 
institusjoner med fødetilbud være tre i alternativ 1 og én i alternativene 2 og 3. Det innebærer at 
alternativene to og tre er like for denne driveren.  

For å beregne kostnadsforskjeller mellom henholdsvis ett og tre fødetilbud er det tatt utgangspunkt i 
dagens situasjon. Kostnadsbasen for fødetilbudet ved de to minste sykehusene er i dag ca. 85 MNOK 
(2013-kroner). Av dette utgjør lønnskostnad i overkant av 54 MNOK. Det legegs til grunn at en 
styrking av det gjenværende fødetilbudet i alternativene to og tre ville utgjort en kostnad på 10-15 
MNOK. Dette vil i tilfelle gi en estimert besparelse på ca. kr 40 MNOK.  

D2 Barneavdeling: 
I dag har Sørlandet sykehus HF barneavdeling på to lokasjoner (Kristiansand og Arendal). Det samme 
vil være tilfelle i alternativ 1, mens i alternativene 2 og 3 vil det bare være én barneavdeling i 
helseforetaket.  

En reduksjon fra to barneavdelinger til én vil både innebære reduksjon med en døgnpost og en 
vaktordning for barneleger (effekt tatt inn i D4). Poliklinisk aktivitet vil opprettholdes ved begge 
lokasjoner i alternativene én og to, og eventuelt ved regionale helsesentre i alternativ tre. Dagens 
kostnadsbase for barneavdelingene er 49 MNOK i Arendal og 73 MNOK i Kristiansand hvor 
lønnsrelaterte kostnader (unntatt legekostnader) utgjør henholdsvis 30 MNOK og 38 MNOK. Det  
legges til grunn at 80 % av de lønnsrelaterte kostnadene ved den minste avdelingen vil utgjøre en 
besparelse ved å samle aktiviteten ved de to avdelingene til én lokasjon. Det vil i tilfelle gi en 
besparelse på 20-25 MNOK (eksklusiv legekostnaden). 

D3 Akuttmottak: 
I dag er det akuttmottak (inklusiv traumemottak) både i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Samlet 
har disse tre akuttmottakene en kostnadsbase på ca. 134 MNOK (eksklusiv legekostnaden), hvor 
lønnsrelaterte kostnader utgjør ca. 100 MNOK, fordelt med 43 MNOK ved Arendal, 14 MNOK ved 
Flekkefjord og 43 MNOK ved Kristiansand. Ved å etablere ett akuttmottak for hele foretaket legges det 
til grunn at det er mulig å spare ca. 50-70 % av de lønnsrelaterte kostnadene ved de to minste 
lokasjonene, som vil gi en estimert besparelse på 27-39 MNOK. 

For å videre kvalitetssikre estimatene for barn, føde og akuttmottak vil kostnadsbildet ved å ha 
akuttmottak på én lokasjon bli sammenlignet med tilsvarende tall for St. Olavs Hospital og Stavanger 
Universitetssykehus. Disse sykehusene har tilsvarende opptaksområde som Sørlandet sykehus.  

D4 Vaktordninger for leger:  
Driveren omfatter kostnader relatert til leger i ordinær vaktordning. (Leger i lederposisjoner er 
ekskludert fra beregningene.) Kostnadsforskjellen mellom de tre alternativene er i all hovedsak knyttet 
til drift av forsvarlige vaktordninger for de somatiske tilbudene ved lokasjonene. Besparelsene 
begrunnes med at man gjennom økt grad av sentralisering av tilbudene vil kunne opprettholde 
beredskap i vakttiden med færre legesjikt.  

Beregninger viser at den årlige legekostnaden for leger i vaktordning vil være mellom 80-120 MNOK 
høyere for å opprettholde dagens tilbud på tre lokasjoner sammenliknet med et samlet sykehus på én 
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lokasjon. Kostnadsforskjellen mellom opprettholdelse av dagens tilbud og alternativet som beskriver 
ett hovedsykehus og to mindre sykehus er estimert til å ligge mellom 40-60 MNOK. 

På grunn av større fleksibilitet i vaktordninger og at leger i større grad kan fristilles til dagbehandling, 
vil den økonomiske gevinsten samlet sett trolig bli høyere enn forespeilet i beregningen. I tillegg til 
dette vil fleksibiliteten i vaktordningene redusere behovet for uforutsette vakter som er svært 
kostnadskrevende og aktivitetsreduserende.  

D5 Operasjonskapasitet:  
Delrapporten om framtidige pasientforløp somatikk presenterer beregninger som indikerer at behovet 
for operasjonsstuer vil variere avhengig av antall sykehuslokasjoner. I alternativene én og to vil 
behovet være 37 stuer mens det vil være 32 i alternativ tre. Ut fra at dette er areal som krever svært 
kostbart utstyr, er tallet på stuer i seg selv et viktig element i denne driveren. Årlig estimert besparelse 
ved å gå fra 37 til 32 stuer er ca. 10 MNOK. Det andre hovedelementet er tallet på operasjonsteam i 
beredskap. Avhengig av hvor mange lokasjoner den operative virksomheten er fordelt på, kan tallet på 
slike operasjonsteam variere betydelig. Det er vesentlige personal- og beredskapskostnader knyttet til 
det enkelte team selv om legekostnader ikke inngår i denne beregningen.  

Fra alternativ én til alternativ to ligger det en reduksjon i antall team knyttet til bortfallet av fødetilbud 
og ortopeditilbud ved de to små sykehusene. Dette innebærer en estimert besparelse på 10-15 
MNOK. Ved å gå til alternativ tre vil en få ytterligere reduksjon i antall team samtidig som tallet på 
stuer reduseres. Dette vil innebære en ytterligere estimert besparelse på 20-25 MNOK.  

D6 Medisinsk service:  
I alle alternativene forutsettes det at et minimumstilbud innen radiologi og laboratoriemedisin vil kreve 
døgnbasert tilstedeværelse for radiografer og bioingeniører. For at dette skal være mulig i Flekkefjord 
må grunnbemanningen øke med ca. fem stillinger for hver personalgruppe. En slik oppbemanning vil i 
tillegg til økte vaktkostnader innebære en kostnadsøkning på 10-15 MNOK i alternativene 1 og 2. 
Denne kostnadsøkningen vil ikke inntreffe i alternativ 3. I tillegg vil det i alternativ 3 kunne hentes ut 
stordriftseffekter ved samling av tjenestene i én lokasjon. Dette gjelder spesielt for laboratoriemedisin 
siden det innenfor radiologi legges opp til betydelig omfang av desentralisert tilbud i alle alternativene. 
Stordriftseffektene antas å være minimum tilsvarende kostnadsbasen for medisinsk service ved den 
minste lokasjonen (unntatt legekostnad). Det vil innebære en effekt på ca. 15 MNOK. Samlet estimert 
besparelse i alternativ tre blir dermed 25-30 MNOK.  

D7 Sengebasert virksomhet:  
Sengebasert virksomhet er en sentral kostnadsdriver i sykehus. Det er imidlertid store 
kostnadsforskjeller mellom ulike typer aktivitet. Intensivmedisin er en svært kostnadskrevende 
aktivitet, og behovet for intensivsenger og tung overvåkning/intermediær varierer med antall 
sykehuslokasjoner. Drift av normalsenger har vesentlig lavere kostnad per seng, men siden 
totalantallet på normalsenger varierer mye avhengig av antall lokasjoner er det naturlig at det 
inkluderes i denne driveren. Somatikkrapporten legger i utgangspunktet til grunn et totalvolum på 
normalsenger som er likt i alle alternativene. Basert på drøftinger med SINTEF forventes lavere 
utnyttelsesgrad på sengene i flere mindre enheter kontra én stor. Det er derfor lagt til grunn en 
beleggsprosent på 80 i alternativene 2 og 3 når det er beregnet tallet på normalsenger. Dette gir 570 
normalsenger mot 536 i alternativ tre hvor beleggsprosenten som legges til grunn er 85. 
Observasjonssenger er også tatt inn i beregningene.  

Somatikkrapporten har lagt Wales-modellen til grunn for beregningen av behovet innen 
intensivmedisin og konklusjonene derfra er at tallet på intensivsenger vil være 31 i alternativ 1 og 28 i 
alternativene 2 og 3, mens tallet på intermediærsenger vil være 57 i alternativ 1, 55 i alternativ 2 og 50 
i alternativ 3. Det er lagt til grunn følgende gjennomsnittlig døgnkostnad (basert på erfaringstall og 
nasjonale normer): 
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Tabell 45: Kostnad pr døgn for ulike typer døgnplasser i sykehus

Forskjellene i sengetall innenfor de ulike sengetypene vil utgjøre en estimert besparelse på 55-65
MNOK fra alternativ 1 til 2 og 85-95 MNOK fra alternativ 2 til 3.

D8 Driftskostnader areal:
De tre ulike strukturalternativene varierer betydelig mht. areal. Samlet areal i alternativ 1 vil være ca.
184 000 kvm. Dette inkluderer nybygg på ca. 39 000 kvm. I alternativ 2 er samlet areal på ca. 191 000
kvm hvor nybygg utgjør ca. 46 000 kvm. I alternativ 3 er det både lagt til grunn en videreutvikling av
dagens største lokasjon og et helt nytt sykehus. Videreutvikling av dagens største lokasjon vil kreve et
samlet areal på ca. 160 000 kvm hvorav ca. 90 000 kvm er nybygg. Et helt nytt sykehusbygg vil kreve
ca. 144 000 kvm. Disse arealene dekker kun somatisk aktivitet.

Basert på tidligere utredninger knyttet til etableringen av Barne- og ungdomssenter (BUSP) i Helse
Bergen, forutsettes årlige kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på 1 320 kr/kvm (eks
avskrivinger). Dette gir en estimert kostnadsreduksjon fra alternativ én til to på ca. -10-0 MNOK, og
videre en reduksjon på 40–60 MNOK fra alternativ to til tre avhengig av om nytt sykehus bygges på
eksisterende eller ny tomt.

D9 Administrative funksjoner:
Oversikt over dagens ledere og administrative personell er hentet ut fra foretakets personalsystem.
Leger i lederposisjoner er inkludert i oversikten. SSHF har beregnet nødvendig personell i de ulike
alternativene ut fra dagens bemanning og aktivitet. PwC har gjennomgått forutsetninger og
beregningsmetoder med SSHF.

Beregningene viser en estimert kostnadsbesparelse på 10–15 MNOK fra alternativ 1 til 2 og 70-90
MNOK fra alternativ 2 til 3. I beregningene er det lagt til grunn 65–75 % gevinstuttak.

I tillegg til disse 9 er flere andre mulige drivere vurdert, bl.a. pasientreiser, ambulansetjeneste og tilbud
innenfor psykisk helsevern. Konklusjonene foreløpig er imidlertid at de i liten grad vil påvirkes av
forskjellene i de tre alternativene. De inngår dermed ikke i de samlede beregningene.

11.4 Driftsøkonomi
De samlede årlige estimerte kostnadsforskjellene mellom de ulike alternativene er betydelige. Ved å
gå fra alternativ 1 til 2 er det estimert en besparelse på 160-225 MNOK. Fra alternativ 2 til alternativ 3
kommer det en ytterligere besparelse på 300-395 MNOK. Det betyr at forskjellen mellom alternativ 1
og 3 er 465-610 MNOK. Det er disse potensielle besparelsene som må ses opp mot investeringene
for å vurdere bærekraft.

Sengetype Gjennomsnittlig døgnkostnad

Intensivseng 35 000

Intermediærseng/tung overvåkning 20 000

Observasjonsseng 7 000

Normalseng 3 500
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Tabell 46: Estimat på potensielle besparelser i årlige driftskostnader mellom
strukturmodellene, MNOK

11.5 Investering
Alle tre strukturalternativer vil medføre betydelige investeringer, også i forkant av 2030.
Investeringsmessig er det 4 alternativer, da alternativ 3 (1 sykehus) kan videreutvikles enten ved
dagens største lokasjon (3.A) eller bygges helt nytt et annet sted (3.B).

Areal- og investeringsbehov er i en tidligere planfase enn driftsberegninger. I skrivende stund er
arkitektgjennomgang mv ikke ferdigstilt. Et overordnet anslag på investeringsbehov er vist i tabellen
under.

Arealbehov i det enkelte alternativ inkluderer foretakets totale aktivitet uavhengig av om denne foregår
i sykehuset eller i regionale helsesentra. Investeringsbehovet beskriver utelukkende nivået fram til
2030. Reinvesteringsbehov etter dette er ikke hensyntatt og vil være forskjellig i de ulike alternativene.

Alternativ 1 og 2 baseres på videreføring av dagens 3 lokasjoner med nødvendige
kapasitetsutvidelser og utbedring av dagens etterslep. Hovedtyngden av dagens etterslep vil måtte
utbedres innen 2020, herunder operasjonsstuer, akuttmottak, intensiv, barne- og kvinneklinikk i
Kristiansand samt psykiatrisk sykehusavdeling.

Alternativ 3.A viderefører hovedlokasjon tilsvarende som alternativ 1 og 2. I tillegg kreves nybygg i
størrelsesorden 90.000 kvm i somatikk.

Alternativ 3.B innebærer nytt bygg i størrelsesorden 160.000 kvm, herav 15.000 i ny psykiatrisk
sykehusavdeling (PSA). Det innebærer at all kapasitetsutvidelse og utbedring av etterslep vil
nedskrives. Kapasitetsutvidelse og utbedring av bygningsmessige etterslep vil variere i forhold til
faktisk beslutningstidspunkt av alternativ og ferdigstillelsestidspunkt av prosjekt. Dette er forsøkt
reflektert i egen linje i tabell under.

Basis for anslag for utbedring av bygningsmessige etterslep er Mulitconsults rapport fra november
2012. Delrapport pasientforløp somatikk er basis for kapasitetsbetraktninger. Verdi av fristilte arealer
er basert på erfaringer ved avhending av sykehusbygg ellers i foretaket, samt foreløpige indikasjoner

Driver Endring
alternativ 1-2

Endring
alternativ 2-3

End ring
alternativ 1-3

D1:
Fødetilbud

35 – 40 - 35 – 40

D2:
Barneavdeling

20 – 25 - 20 – 25

D3:
Akuttmottak

0-5 25 – 35 30 – 40

D4:
Vaktordninger for leger

40 – 60 40 – 60 80 – 120

D5:
Operasjonskapasitet

10 – 15 20 – 25 30 – 40

D6:
Medisinsk serv ice

- 20 – 30 20 – 30

D7:
Sengebasert virksomhet

55 – 65 85 – 95 140 – 160

D8:
Driftskostnader areal

-10 – 0 40 – 60 30 – 50

D9:
Administrative funksjoner

10 – 15 70 – 90 80 – 105

SUM * 160 – 225 300 – 395 465 – 610
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fra andre foretak. Redusert vedlikehold vil være avhengig av beslutningstidspunkt og ferdigstillelse av
prosjekt.

Tabell 47: Foreløpig estimat på investeringsbehov i de tre strukturalternativene

11.6 Finansiering og økonomisk bærekraft
Med økonomisk bærekraft menes foretakets evne til å betjene ekstern og intern finansiering av
investeringsprosjekter, i tillegg til løpende vedlikehold av bygningsmasse og utskifting av MTU.

Finansiering vil kreve egenfinansiering (dagens krav er 30 %) og betydelige låneopptak.
Egenfinansiering vil kreve mellom 1,6 og 4,0 milliarder kroner. Dagens tilgjengelige egenfinansiering
er ca. 750 millioner kroner. Det legges til grunn at en oppnår lånebetingelser tilsvarende 10-årige
statsobligasjoner som per i dag er ca. 3 %. Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å
synliggjøre mulig bærekraft.

Bærekraft mellom de ulike alternativene illustreres gjennom følgende tabell. Det er betydelige
forskjeller mellom alternativene.

Investeringsbehov Alt. 1
(som i dag)

Alt. 2
(1 stort, 2
mindre)

Alt. 3A
(SSK)

Alt. 3B
(nytt sted)

Etterslep somatikk frem til 2025 1200 1200 1200 1200

Etterslep psykiatri frem til 2025 900 900 900 900

Kapasitetsutvidelser frem til 2025 1000 1000 1000 1000

Ytterligere investering
somatikk, ca.2030

1550 2 000 4 400 9 500

Ytterligere investering
psykiatri, ca.2030

0 0 0 600

IKT investering - opprustning 800 800 800 1000

Redusert vedlikehold
eksisterendebygg

0 0 -100 -300

Gjenbruk av brukt MTU 0 0 0 -200

Verdi av fristilte arealer 0 0 -100 -200

Ny tomt, ca.200 mål 0 0 0 100

SUM INVESTERINGSBEHOV 5 450 5 900 8 100 13 600
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Tabell 48: Illustrasjon av økonomisk bærekraft for de tre strukturalternativene

11.7 Oppsummering økonomi i de tre alternativene
Basert på ovenstående beregninger, vil beskrevne endringer i driftsform i alternativ 1, ikke være
tilstrekkelige til å bære framtidens drift og de nødvendige investeringene som alternativet beskriver.
De kvalitetsforbedringer som er nødvendige for å opprettholde aktiviteten i 2030 forventes å ”spise
opp” det økonomiske handlingsrommet som foretaket har i dag. Dette kommer i tillegg til andre
utfordringer beskrevet under.

Alternativ 2 viser et noe mer positivt bidrag til foretakets bærekraft, men når dette sammenholdes med
de nødvendig drifts- og investeringsbehov beskrevet i alternativet, er det fortsatt ikke vurdert som
bærekraftig.

Alternativ 3 viser betydelige besparelsesmuligheter sammenlignet med alternativ 1 og 2. Bæreevnen
knyttet til drift og investering avhenger av lokasjonsvalg. Beregningene av de presenterte alternativer
viser at det kun er videreutvikling av dagens største lokasjon som kan vurderes bærekraftig
økonomisk sett.

Alle alternativer viser et betydelig investeringsbehov. Investeringsbehovet er søkt delt mellom før og
etter 2025. Investeringsbehovet før 2025, anses hovedsakelig å være knyttet til dagens struktur og må
gjennomføres uavhengig av alternativ. Dette behovet er i overkant av 3 milliarder kroner. Alternativ
bruk og/eller realisasjonsverdi av dette er en særlig utfordring ved nytt sykehus på ny lokasjon.

Det ligger i alle alternativer betydelige utfordringer knyttet til aktivitetsvekst, kvalitetsforbedringer,
samhandling og oppgavefordeling. Den indikerte vekst i aktivitet alene, estimert til ca. 30 % målt i

Investeringsbehov Alt. 1
(som i dag)

Alt. 2
(1 stort, 2
mindre)

Alt. 3A
(SSK)

Alt. 3B
(nytt sted)

Etterslep somatikk frem til 2025 1200 1200 1200 1200

Etterslep psykiatri frem til 2025 900 900 900 900

Kapasitetsutvidelser frem til 2025 1000 1000 1000 1000

Ytterligere investering
somatikk, ca. 2030

1550 2 000 4 400 9 500

Ytterligere investering
psykiatri, ca. 2030

0 0 0 600

IKT investering - opprustning 800 800 800 1000

Redusert vedlikehold
eksisterende bygg

0 0 -100 -300

Gjenbruk av brukt MTU 0 0 0 -200

Verdi av fristilte arealer 0 0 -100 -200

Ny tomt, ca.200 mål 0 0 0 100

SUM INVESTERINGSBEHOV 5 450 5 900 8 100 13 600

Annuitetskostnad
25 år, 3 % rente

313 339 465 781

Anslått bærekraft gjennom vurdering av
driftsalternativene (snitt
kostnadsendringer)

0 190 540 540

Utfordring ved valg
av alternativ

-313 -149 75 -241
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vektet aktivitet (DRG-poeng), vil overstige forventet rammevekst (21 %). Forventning til rammevekst er 
basert på en framtidig fordeling av vekst mellom spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren med 
1/3 og 2/3. 

Forskjellen mellom aktivitet og forventet ramme kan potensielt tas ut gjennom økt oppgaveoverføring 
til kommunene, økt produktivitet i sykehusdriften (utover det som er presentert i tidligere kapitler) eller 
større andel av forventet rammevekst.  

Ut i fra overstående betraktninger og beregninger, synes ikke alternativ 1 og 2 driftsmessig å være 
økonomisk forsvarlig. Et nytt sykehus på ny lokasjon synes også å innebære et investeringsbehov 
som foretaket sannsynligvis ikke vil kunne bære. Det eneste alternativet av de vurderte alternativene 
som synes å ha økonomisk bæreevne for foretaket, er trinnvis videreutvikling av dagens største 
lokasjon. 
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12 Tilgjengelighet, transportanalyser 

12.1 Beregning av reisetid i dag og i 2030 med dagens sykehusstruktur 
Det er gjennomført beregninger av reisetid med bil og ambulanse under utrykning for dagens 
befolkning befolkningen til sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Det er gjort tilsvarende 
analyser basert på forventet befolkning i 2030 og med forventet vegnett i 2030. I begge tilfeller 
omfattes beregningen av befolkningen i alle kommuner i Agder samt Lund og Sokndal i Rogaland. 
Rapportene, som gir mer detaljert informasjon, følger som trykte vedlegg. 

Ved beregning av reisetid er det lagt til grunn skiltet hastighet redusert med 10 % for å ta høyde for at 
man normalt ikke kjører i skiltet hastighet på hele reisen. Det er også lagt inn fergestrekning inklusiv 
reisetid med ferge og en fast ventetid på 20 minutter.  

For utrykningskjøretøy er det beregnet reisetid under utrykning fra ambulansen mottar pasienten og 
fram til sykehuset. Hastighetsnivået for bilambulanser er i gjennomsnitt forutsatt til 84 % av normal 
kjøretid. Det er ikke lagt til reisetid for at ambulansen skal nå fram til pasienten. Det er heller ikke tatt 
hensyn til at det i kritiske situasjoner kan bli rekvirert helikopter.  

Beregningene viser at i dagens situasjon har 72 % av befolkningen et sykehus innenfor 30 minutters 
reisetid med bil. 97 % innenfor 60 minutter og 99 % av befolkningen når fram til sitt nærmeste sykehus 
innen 90 minutters reisetid. Her er det bare sett på reisetid til sykehus, og det er ikke tatt hensyn til at 
sykehusene kan ha ulik funksjonsdeling, og dermed andre «opptaksområder» i dagens situasjon.  

 

Tabell 49: Reisetid med bil for befolkningen til nærmeste sykehus – dagens situasjon 

Intervall 
Akk. antall bosatte 

Flekkefjord 
Akk. antall bosatte 

Kristiansand 
Akk. antall bosatte 

Arendal 

0 - 30 min 16 173 123 575 73 673 

30 - 60 min 46 969 150 986 89 119 

60 - 90 min 48 375 154 320 89 930 

90 - 120 min 48 436 154 913 90 018 

120 - 150 min 49 444 155 190 90 018 

150 - 180 min 49 861 155 190 90 018 

180 - 210 min 50 376 155 190 90 018 
 

Beregningene viser at i dagens situasjon har 78 % av befolkningen et sykehus innenfor 30 minutters 
reisetid med ambulanse under utrykning. 98 % innenfor 60 minutter og 99 % når fram til nærmeste 
sykehus innenfor 90 minutters reisetid med ambulanse under utrykning.  

 

Tabell 50: Reisetid med ambulanse under utrykning for befolkningen – dagens situasjon 

Intervall Akk. antall bosatte 
Flekkefjord 

Akk. antall bosatte 
Kristiansand 

Akk. antall bosatte 
Arendal 

0 - 30 min 24 506 129 283 75 709 

30 - 60 min 47 445 153 896 89 435 

60 - 90 min 48 436 154 791 90 018 

90 - 120 min 49 216 155 190 90 018 

120 - 150 min 49 854 155 190 90 018 

150 - 180 min 50 376 155 190 90 018 
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I beregningen av reisetid i 2030 er forutsatt at det er ferdigstilt ny 4 felts veg fra Arendal til 
Tvedestrand og fra Søgne til Lyngdal, ny veg mellom Myrene og Stoa, ny Rv9 fra Krossen til E39, ny 
Vågsbygdvei er tatt i bruk og det er ferdigstilt ny veg til Kjevik.  

For ny E18 og ny E39 er forutsatt skiltet fart på 100 km/t. Det er ikke forutsatt ny omkjøringsveg i 
Kristiansand, med direkte tilknytning til nåværende sykehus på Eg. Det er heller ikke forutsatt 
endringer på fergestrekninger. I 2030 har en også beregnet reisetid under utrykning for 
pasientgruppen frisk nyfødte. 

Beregningene viser at i 2030 vil 73 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutters reisetid 
med bil, gitt at nåværende sykehusstruktur opprettholdes. 97 % innenfor 60 minutter og 99 % av 
befolkningen når fram til sitt nærmeste sykehus innenfor 90 minutters reisetid med bil. Dette viser at et 
prosentpoeng flere vil ha nærmeste sykehus innenfor 30 minutters reisetid med det vegnettet som da 
er forutsatt. For 60 og 90 minutters reisetid er det ingen endringer.  

 

Tabell 51: Reisetid med bil for befolkningen til nærmeste sykehus – i 2030 

Intervall Akk. antall bosatte 
Flekkefjord 

Akk. antall bosatte 
Kristiansand 

Akk. antall bosatte 
Arendal 

0 - 30 min 18 456 156 474 94 076 

30 - 60 min 51 905 193 674 110 553 

60 - 90 min 53 539 197 642 111 408 

90 - 120 min 53 613 198 236 111 497 

120 - 150 min 54 687 198 532 111 497 

150 - 180 min 55 286 198 532 111 497 

180-  210 min 56 028 198 532 111 497 
 

Beregningene viser at i 2030 vil 79 % av befolkningen ha et sykehus innenfor 30 minutters reisetid 
med ambulanse under utrykning, mens 99 % av befolkningen når fram til sitt nærmeste sykehus 
innenfor 60 minutters reisetid med ambulanse under utrykning. Dette viser at ett prosentpoeng større 
andel av befolkningen vil ha kortere enn 30 minutters reisetid med ambulanse under utrykning, gitt det 
vegnettet som da er forutsatt. For 60 minutters reisetid er det ingen endringer.  

I 2030 vil 80 % av de frisk nyfødte ha et sykehus i Agder innenfor 30 minutters reisetid med 
ambulanse, og 99 % innenfor 60 minutters reisetid gitt dagens sykehusstruktur. 

 

12.2 Optimalt reisepunkt i 2030 - reisetid til alternative lokaliseringer  
Det optimale punktet hvor reisetiden samlet sett er minst for hele befolkningen i sykehusets 
opptaksområde både i dag og i 2030 ligger i et bånd langs E18 i sentrum av Kristiansand. De 
områdene med kortest reisetid ligger langs E18 på strekningen mellom Vestervegbrua og 
Oddernesbrua. Til disse områdene er den gjennomsnittlige reisetiden 40 – 40,5 minutter for bosatte i 
opptaksområdet til Sørlandet sykehus HF. Samtidig er forskjellene små i de sentrale områdene langs 
E18; eksempelvis er den gjennomsnittlige reisetiden til krysset ved Sørlandsparken i overkant av 41 
minutter. Strekningen Vestervegbrua – Oddernesbrua blir enda tydeligere det mest sentrale området 
når vegnettet er bygget som forutsatt i 2030. 
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Figur 37: Reisetid i 2030 for alle som tilhører nåværende opptaksområde til sykehusene på 
Agder 

Det er sett på hvor stor andel av befolkningen i 2030 som vil nå de enkelte sykehus med ambulanse 
under utrykning. 

 

Tabell 52: Reisetid med ambulanse under utrykning til Kristiansand – i 2030 

Intervall 
Antall personer Akk. antall personer Personer (%) Akkumulert (%) 

0 - 30 min 177 689 177 689 49 % 49 % 

30 - 60 min 126 848 304 536 35 % 83 % 

60 - 90 min 44 217 348 754 12 % 95 % 

90 - 120 min 13 108 361 861 4 % 99 % 

120 - 150 min 3 422 365 284 1 % 100 % 

150 - 180 min 773 366 057 0 % 100 % 
 

Dvs. at 83 % av befolkningen vil nå sykehuset i ambulanse under utrykning på under en time. 
Beregningene viser videre at 86 % av frisk nyfødte i ambulanse under utrykning vil nå sykehuset i 
Kristiansand på samme tid. 

Ny omkjøringsveg rundt Kristiansand, med direkte tilknytning til sykehuset, ventes bygget relativt kort 
tid etter 2030. Foreløpige analyser viser at det vil medføre at en noe større andel av befolkningen vil 
komme raskere til sykehuset i Kristiansand både med bil og i ambulanse under utrykning enn uten 
omkjøringsveg. 
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Tabell 53: Reisetid med ambulanse under utrykning til Arendal – i 2030 

Intervall Antall personer 
Akk. antall 
personer Personer (%) Akkumulert (%) 

0 - 30 min 10 7587 107 587 29 % 29 % 

30 - 60 min 16 6024 273 611 45 % 75 % 

60 - 90 min 46 027 319 638 13 % 87 % 

90 - 120 min 24 649 344 287 7 % 94 % 

120 - 150 min 15 858 360 144 4 % 98 % 

150 - 180 min 5 907 366 052 2 % 100 % 

180 - 210 min 5 36 6057 0 % 100 % 
 

Dvs. at 75 % av befolkningen vil nå sykehuset i ambulanse under utrykning på under en time. For 
nyfødte i ambulanse under utrykning er tallet 76 % på under en time. 

Tabell 54: Reisetid med ambulanse under utrykning til Flekkefjord – i 2030 

Intervall Antall personer 
Akk. antall 
personer Personer (%) Akkumulert (%) 

0 - 30 min 28 484 28 484 8 % 8 % 

30 - 60 min 54 007 82 490 15 % 23 % 

60 - 90 min 146 805 229 295 40 % 63 % 

90 - 120 min 74 331 303 626 20 % 83 % 

120 - 150 min 53 351 356 977 15 % 98 % 

150 - 180 min 9 080 366 057 2 % 100 % 
 

Dvs. at 23 % av befolkningen vil nå sykehuset i ambulanse under utrykning på under en time. For 
nyfødte viser beregningene 21 % innen samme tid.  

Som en illustrasjon av et alternativ utenfor eksisterende sykehus er det valgt å beregne reisetid for et 
punkt langs E18 i Lillesand. Resultatene framgår av tabellen nedenfor. 

Tabell 55: Reisetid med ambulanse under utrykning til et punkt langs E18 i Lillesand – i 2030 

Intervall Antall personer 
Akk. antall 
personer Personer (%) Akkumulert (%) 

0 - 30 min 217 701 217 701 59 % 59 % 

30 - 60 min 90 798 308 498 25 % 84 % 

60 - 90 min 34 231 342 729 9 % 94 % 

90 - 120 min 15 431 358 161 4 % 98 % 

120 - 150 min 7 108 365 269 2 % 100 % 

150 - 180 min 788 366 057 0 % 100 % 
 

Dvs. at 84 % vil nå sykehuset i ambulanse under utrykning på under en time. For frisk nyfødte viser 
beregningene 87 % innen 1 time. Det presiseres at det her ikke er tatt hensyn til at det forventes 
etablert ny omkjøringsveg rundt Kristiansand med direkte tilknytning for nåværende sykehus. 
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13 Vurderinger og anbefalinger 

13.1 Kriterier for vurdering 

Det vises til kapittel 4.7 hvor grunnlaget for etablering av kriteriene er beskrevet. I tabellen nedenfor er 
de 5 kriteriene med presiseringer listet opp i første kolonne. I presiseringen vises det til et mål eller en 
ambisjon som de ulike modellene skal bidra til å realisere/oppfylle. Samtidig må det understrekes at 
de vurderingene som gjøres for hver modell er relativ og at det er modellens muligheter eller potensial 
for å bidra til måloppfyllelse som er vurdert og ikke et absolutt resultat for den enkelte modellen. 
Vurdering av modellene mot kriteriet skal altså ta hensyn til hvordan de egenskapene modellen har vil 
bidra til i framtida å møte kriteriet, altså modellens robusthet i forhold til kriteriet.  

I kolonne 2 er det utdypet hva som har vært viktige vurderingsgrunnlag når modellene er vurdert opp 
mot det enkelte kriteriet.  

Den ene modellen forutsetter videreføring av dagens sykehusstruktur med de styrker og svakheter det 
innebærer i forhold til mål og de oppsatte kriteriene. I de vurderinger som er gjort ligger det ingen 
vurdering av hvordan dagens sykehusstruktur eller sykehusenheter møter de oppsatte kriteriene.  

Tabell 56: Oversikt over kriterier og vurderingsgrunnlag 

Kriterium, presisering Vurderingsgrunnlag 

Faglig kvalitet 
På nivå som beskrevet i nasjonale 
og regionale veiledere 
         

 Tilstrekkelig aktivitet/volum, robusthet for endring og faglig 
utvikling 

 Faglig bredde, kompetanse og oppgaver 
 Høyspesialiserte tjenester, diagnostikk og behandling er 

tilgjengelig 24/7 
 Gode beredskapsløsninger (rutiner og organisering) 
 En adresse for akutt, kritisk sykdom og livsviktige tilbud  
 Rekrutteringsevne (attraktivt fagmiljø, arbeidsmiljø, bomiljø, 

nærhet til samfunnsfunksjoner) 
 Forskning og utvikling, ressurser og volum 

Helhetlig pasientforløp 
Det skal være, og pasienten skal 
oppleve, kontinuitet i pasientforløpet  
 

 Sykehuset er en kompetansebase for klinisk ekspertise og 
støtte. Tilgjengelighet til tverrfaglig ekspertise  

 Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter som 
skal behandles hvor  

 Tilby spesialisthelsetjeneste ”utenfor sykehuset” – der hvor 
pasienten bor. 

 God samhandling og samarbeid mellom avdelinger i 
sykehuset 

 God samhandling og samarbeid mellom sykehus og 
kommuner/andre samarbeidspartnere 

 Kontinuitet i diagnostikk og behandling 
Samfunn  
Samfunnsmessig bærekraftig 
sykehusstruktur 

 

 Utnytte etablert, samfunnsmessig infrastruktur (veier, 
skoler, osv). 

 Bevare/utvikle lokalsamfunn, arbeidsplasser, næring 
 Miljøpåvirkning; transportarbeid, CO2-utslipp  
 Grunnlag for samarbeid med kommunene og andre 

samarbeidspartnere 
 Tilgjengelighet for ansatte og pasienter, nærhet, trygghet 
 Transportkostnader  

Tilgjengelighet 
Tilgang for alle innen forsvarlig 
avstand/reisetid 

 

 Forsvarlig tids- /reiseavstand ved akutt sykdom. 
 Lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen (men 

varierende avstand) 
 God tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser for 

akuttpasienter  
 Hensiktsmessig avstand eller tekniske løsninger for 
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pasienter med hyppig behov 
 Nærhet til generelle tjenestetilbud og for pasienter innenfor 

psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling 

Økonomi 
Optimal ressursutnyttelse og 
langsiktig bærekraft. 

Vurdering av modellenes relative 
konsekvenser for driftsøkonomien 
og behovet for investeringer i bygg 
og infrastruktur.  

 ”Mest mulig helse for hver krone” 
 Beredskapskostnader, ressurseffektive løsninger 
 Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, 

teknologibruk og arealbruk 
 Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger, 
 Kostnader ved utvikling, drift og vedlikehold av 

bygningsmassen 
 Samarbeid/oppgavedeling med kommuner og private  
 Fleksibilitet og elastisitet i bygg og tekniske løsninger 

 

Nedenfor er kriteriene utdypet og deretter er de 3 modellene vurdert mot hvert kriterium og i forhold til 
hverandre. For modeller med flere varianter er dette kommentert spesielt. Til slutt gis den en 
oppsummering av hvordan den enkelte modellen møter kriteriene. 

 

13.2 Vurdering av kriteriet faglig kvalitet 
En viktig forutsetning for kvaliteten i behandlingen antas å være volumet på aktiviteten som igjen er 
avhengig av befolkningsgrunnlag og organisering av virksomheten. Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helsetjenesten legger til grunn at det i både norske og internasjonale studier er påvist 
sammenhenger mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet. Dette gjelder imidlertid bare visse 
typer behandlinger og pasientgrupper, og det er ikke grunnlag for å hevde at dette er en generell eller 
en allmenngyldig sammenheng i alle situasjoner.  

Det er ikke dokumentert hva som er en "optimal" størrelse på et sykehus eller hva som er et stort nok 
volum. For "Sundhedsreform" som nå gjennomføres i Danmark, er et av hovedmålene å slå sammen 
spesialiserte funksjoner til færre og større enheter for å øke kvaliteten, styrke læringsmiljøet og 
optimalisere ressursutnyttelsen. De har bl.a. lagt til grunn at et akuttsykehus skal ha et opptaksområde 
på 200 000 til 400 000 innbyggere. 14  

Kriterier for og skåring på kvalitet i behandlingen ved det enkelte sykehuset er lagt ut på portalen 
www.helsenorge.no. Der fremgår det at forholdet mellom størrelse på sykehuset og kvalitet i 
behandlingen for noen pasientgrupper er usikker. For eks. for indikatoren 30 dagers overlevelse etter 
innleggelse for hoftebrudd, er det ingen påviselig sammenheng mellom andelen som overlever og 
størrelsen på sykehuset. Både på toppen og i bunnen finner man store og små sykehus, men 
spredningen fra topp til bunn er liten (2.8 %). I tillegg er registreringspraksis usikker.  

Størrelse på virksomheten kan påvirke kvaliteten på ulike måter: 
 utførelsen av oppgaven (øvelse gjør mester) 
 organisering av beredskap 
 tilgang til bredde- og dybdekompetanse 
 muligheter for utdanning og forskning 
 rekruttering, stabil bemanning og tilgang på utstyr 
 entydig adresse og rask behandling ved behov for ØHJ  

Dette får særlig betydning for behandling av sjeldne tilstander og tjenester som krever omfattende og 
tverrgående kompetanse og ressursbruk. De siste 10-årene har det pågått en omfattende 
sentralisering av noen behandlingstilbud, spesielt innenfor kreftkirurgi. Sentrale krav og strategier fra 
nasjonalt og regionalt nivå samt økende krav til kvalitet fra pasientene, har ført til sentralisering av 
noen oppgaver fra SSHF til de regionale sykehusene.  

Innad i SSHF er det gjennomført en fordeling av noen av de høyspesialiserte oppgavene mellom 
sykehusenheten. Formålet med slike endringer har vært både bedre kvalitet gjennom breiere og mer 
robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse av bemanning og utstyr. Rasjonale er at dette oppnås 
bl.a. gjennom bedre organisering og større volum. Det gir også økt trygghet for at pasientene raskt får 

                                                      
14 Fra Kompetansenettverkets møte med Ministeriet for Sundhed og Forebygging, oktober 2013. 
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nødvendig behandling på riktig adresse. Det legges også til grunn at for å imøtekomme faglige krav og 
befolkningens forventninger om kvalitet på tjenestene, er tilstrekkelig et volum avgjørende for noen 
pasientgrupper, men at det ikke stiller et absolutt krav til størrelsen på sykehuset og at organisering 
kan i noen grad kompensere for volum. 

Det antas at denne utviklingen vil fortsette og at krav til nye arbeidstidsordninger/arbeidsmiljø for bl.a. 
leger vil øke behovet for spesialister (mindre vaktbelastning). For å sikre rekruttering må det tilbys 
akseptable og konkurransedyktige arbeidstidsordninger. Det vil i framtiden legges til rette for utvidet 
åpningstid, dette må hensyntas i vurderingene. Dette kan det tilrettelegges for i dagens avtaleverk for 
de fleste yrkesgrupper, men ikke for leger som har definert dagarbeidstid til kl.1700. Det legges til 
grunn at framtidige medarbeidere ønsker enda mer fleksible arbeidstidsordninger som sikrer deres 
behov for fritid. Det er grunn til å tro at krav til nye arbeidstidsordninger/arbeidsmiljø samt økt 
kvinneandel vil få konsekvenser bl.a. for legergruppen. Sentralisering og større enheter kan bidra til å 
løse slike utfordringer. 

I vurderingen av modellene legges det til grunn at kvaliteten på sykehustjenester er avhengig av 
mulighetene for utvikle et bredt fagmiljø med høy kompetanse. Dette gjelder spesielt for 
høyspesialiserte tjenester som krever sammensatt kompetanse og kostbart utstyr, både i 
beredskapssituasjoner og som planlagt virksomhet. Kvalitetsforbedring gjennom sentralisering vil trolig 
fortsette, men det kan også argumenteres for at høy kvalitet kan oppnås gjennom tiltak rettet mot 
samarbeid, organisering, metoder/prosedyrer, bemanning, vaktsystemer, kompetanseutvikling mv. 
Behandling kan f.eks. gjennomføres desentralt, men styres og overvåkes fra et sentralt fagmiljø. 
Framtidig teknologi kan støtte slik organisering, ref fjernstyring av operasjonsroboter ol.  

Uavhengig av valg av modell må SSHF i langt større grad utdanne egne legespesialister samt øke 
utdanningskapasiteten. God rekruttering av spisskompetanse til alle sentrale oppgaver er viktig for å 
sikre god og robust kvalitet. For alle modeller vil hovedutfordringene være å sikre rekruttering av 
legespesialister og spesialsykepleiere i anestesi, operasjon, intensiv, barn, psykiatri/rus og jordmødre. 
Videre bør SSHF vurdere framtidig kompetansebehov hos ambulansemedarbeiderne. Endringer i 
behandlingsmetoder tilsier økt behandling i pre-hospitale tjenester noe som vil endre 
kompetansebehovet. Forøvrige yrkesgrupper er det grunn til å anta at det kan rekrutteres nødvendig 
arbeidskraft i alle tre modellene.  

Det må også tas høyde for endringer i arbeidsstyrken i Agder. I dag er det 3.5 yrkesaktive pr. 
pensjonist og det vil endre seg til 2.5 mot 2030. Det innebærer en utfordring med at SSHF har behov 
for en betydelig økning av arbeidskraft mens tilgangen til arbeidskraft vil bli redusert.    

13.2.1 Modell 1: Utvikling av dagens struktur 
Modell 1 viderefører dagens struktur med fordeling av aktiviteten på flere enheter. Med utgangspunkt i 
vurderingsgrunnlaget er ikke dette en optimal løsning for utvikling av et bredt og robust fagmiljø som 
er viktig for høy kvalitet. Rekrutteringsevnen synes å være avhengig av både lokale forhold (geografi, 
boligforhold, lokalsamfunn, alternative jobbmuligheter, skole og utdanning mv) og gode arbeidsforhold 
og faglige interessante oppgaver. Større sykehusenheter lokalisert i byer antas å gi det beste 
rekrutteringsgrunnlaget, spesielt til stillinger med høye kompetansekrav.  

God kvalitet kan opprettholdes og videreutvikles ved klar differensiering i oppgaver og 
pasientstrømmer, kompetanseutvikling, organisering og godt, faglig samarbeid. Små sykehus på 
mindre steder har i dag problemer med å skaffe stabil og tilstrekkelig bemanning til viktige stillinger. 
Det antas at tilgang på tilstrekkelig og kvalifisert bemanning i helsesektoren blir vanskeligere i 
framtiden enn den er i dag. For å videreføre dagens modell bør det utvikles tiltak som kan 
kompensere for dette. 

Parallelle beredskapsløsninger er kostbare og høy vaktfrekvens binder tid og gir et relativt sett 
dårligere grunnlag for rekruttering. Nåværende struktur har mange sårbare vaktordninger, og flere 
avdelinger gir tilbakemeldinger at de i dag har sårbare fagmiljø og rekrutteringsutfordringer. Denne 
modellen vil fremover gi store utfordringer med å rekruttere legespesialister. Videreføring av flere små 
vaktordninger med høy vaktbelastning hvor hovedtyngden av arbeidstiden benyttes til vaktarbeid 
fremfor dagtid kan gi utfordringer med å håndtere framtidig pasientvolum. Det må legges til rette for 
rulleringsordninger og ambulant virksomhet som kan redusere utfordringene. Det forutsetter endringer 
i nåværende avtaleverk. Modellen vil gi utfordringer å overholde lov - og avtaleverk samt medføre 
ekstrabelastning ved fravær.  
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Modellen vil rekruttere sykepleiere og øvrige medarbeidere fra lokalmiljøet samt sikre både bredde og 
spisskompetanse. Modellen kan legge til rette for å sikre at egne medarbeidere søker 
videreutdanning. 

Modellen krever over 500 årsverk mer enn modell 3 og i underkant 200 mer enn modell 2. 

For noen pasientgrupper gir en fordeling av oppgaver uklarhet i forhold til hvor initiell diagnostikk og 
behandling skal skje, noe som kan innebære uønsket flytting av pasienter. På den andre siden vil 
nærhet til et mindre sykehus gi rask tilgang til tjenestene som er viktig for mange pasienter som har et 
stort forbruk som ikke krever spesialisert kompetanse.  

Modell 1 gir en todeling av det spesialiserte tilbudet innenfor PHV og TSB, mens modell 2 og 3 gir 
grunnlag for en samling av de spesialiserte tilbudene. Dette er små pasientgrupper og fagmiljøer og 
en samling antas å ville gi best kvalitet. Lengre avstand kan for pasientene oppleves som en 
svekkelse av tilbudet. 

Det antas at en videreføring av dagens sykehusstruktur for SSHF ikke vil gi de beste mulighetene for 
å opprettholde og videreutvikle den høye, faglige kvaliteten som forutsettes.  

13.2.2 Modell 2: Ett hovedsykehus og to mindre sykehus 
Modell 2 kan beskrives som en videreføring av modell 1, men med en sentralisering av de 
spesialiserte tjenestene til ett sykehus av 3. Samtidig opprettholdes en desentral modell med 2 mindre 
sykehus. Disse har begrensede oppgaver innenfor indremedisin og kirurgi, og tar i hovedsak mot de 
pasientene fra eget opptaksområde som ikke har behov for tjenester ved et mer spesialisert sykehus.  

Modell 2 viderefører utviklingen med sentralisering av faglig og ressursmessig krevende oppgaver, 
noe som ut fra forutsetningene vil styrke kvaliteten gjennom utvikling av breiere og mer robuste 
fagmiljøer, klarere og bedre organisering av tjenestene (både akutte og elektive), klar adresse for 
spesialisert behandling og økte rekrutteringsmuligheter. Det kan også antas at dette gir et bedre 
grunnlag for å utvikle aktiviteter innenfor forskning og utdanning.  

Modellen vil ha sårbare vaktordninger, og på samme måte som modell 1 gi store utfordringer med å 
rekruttere legespesialister. Videreføring av flere små vaktordninger med høy vaktbelastning hvor 
hovedtyngden av arbeidstiden benyttes til vaktarbeid fremfor dagtid kan gi utfordringer ifm  håndtering 
av framtidig pasientvolum. Det må legges til rette for rulleringsordninger og ambulant virksomhet som 
kan redusere utfordringene. Dette forutsetter endringer i nåværende avtaleverk. Modellen vil gi 
utfordringer å overholde lov - og avtaleverk samt medføre ekstrabelastning ved fravær.  

Samtidig opprettholdes den desentrale modellen som både har svakheter knyttet til faglig brede og 
robusthet, rekruttering og faglig utvikling, men som gir rask tilgang til et tilbud med høy kvalitet for et 
stort antall pasienter. Modellen vil rekruttere sykepleiere og øvrige medarbeidere fra lokalmiljøet samt 
sikre både bredde og spisskompetanse. Modellen kan legge til rette for å sikre at egne medarbeidere 
søker videreutdanning. Modellen vil ikke ha fødeenhet ved de mindre sykehus, men det gir ikke store 
utslag på vakt eller bemanningsutfordringene. 

Modell 2 kan ha flere varianter av oppgavefordeling mellom hovedsykehuset og de mindre 
sykehusene. Med utvikling av gode samarbeidsløsninger med kommunene kan et mindre sykehus 
utvikles til et regional medisinsk senter hvor SSHF har ansvaret for å levere noen 
spesialisthelsetjenester. På den andre siden kan det hevdes at disse enhetene vil bli så små at det vil 
være vanskelig å opprettholde et godt nok tilbud fra spesialisthelsetjenesten. 

13.2.3 Modell 3: Ett nytt sykehus 
En framtidig struktur med ett nytt sykehus for hele SSHF gir muligheter for å hente ut de kvalitative 
fordelene som kan oppnås ved stort volum, samlokalisering av kompetanse og ressurser og klar 
organisering av tjenestene. For pasientene kan det tilbys en klar adresse for alle behandlingsbehov, 
både akutte og elektive.  

Det kan antas at en slik løsning styrker SSHFs muligheter for å rekruttere riktig kompetanse og tilbyd 
forskning, utviklings- og utdanningstilbud som vil kunne bidra til å bygge opp robuste og gode 
fagmiljøer. Løsningen reduserer vaktbelastningene for viktige personellgrupper, noe som antas å 
styrke rekrutteringsmulighetene i framtiden.  

Modellen er den som best sikrer rekruttering av spesialister og legger til rette for robuste fagmiljø. Den 
vil gi robuste vaktordninger med tilfredsstillende arbeidstid samt håndtere økning av forventet 
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pasientvolum ved at det brukes betydelig mindre ressurser på vaktarbeid. Det vil være behov for færre 
spesialister i modellen enn de øvrige to modellene. Rekruttering av sykepleiere forventet å være 
tilfredsstillende men utfordringene vil være knyttet til spesialsykepleiere. Denne modellen vil ha noe 
mindre behov for spesial sykepleiere og jordmødre enn modell 1 og 2. I modell 3 bør det i enda større 
grad vektlegges økt kompetanse hos ambulansemedarbeidere. Det må samtidig legges til rette for 
rulleringsordninger mellom sykehuset og RHS i strukturerte og forutsigbare former. 

Modellen gir muligheter for utvidet åpningstid for alle yrkesgrupper da det brukes mindre kapasitet på 
vaktarbeid i denne modellen enn modell 1 og 2. Bemanningsbehovet er anslått til å være minst 500 
årsverk færre enn modell 1, noe som vil i tråd med å tilpasse virksomheten i forhold til tilgjengelig 
arbeidskraft i 2030. 

Løsningen svekker nærheten til sykehustjenestene for deler av befolkningen, noe som vil oppleves 
som et kvalitativt dårligere tilbud for pasientgrupper med hyppig bruk av spesialisthelsetjenestene. 
Dette kan kompenseres med at det utvikles gode RHS tilbud som kan gi spesialisthelsetjenester i 
samarbeid med kommunene.  

Hvis en ett-sykehusløsning tar lang tid å realisere vil man i en overgangsperiode få usikkerhet omkring 
arbeidsplasser og tilbud, som kan svekke den faglige kvaliteten ved de av dagens sykehus som man 
forventer blir bygget ned. 

13.2.4 Oppsummert vurdering for kriteriet faglig kvalitet 
Modell Oppsummering Poeng 

 

Modell 1 

 

Modellen tilbyr gode, desentrale løsninger for behandlingstilbud som 
ikke stiller spesielle krav til faglig bredde, spesialisering eller utstyr. 
Modellen svekker muligheter for å utvikle tilbud som krever store volum 
og muligheter for faglig utvikling, forskning og utdanning. Modellen 
innebærer svekkede rekrutteringsmuligheter og utvikling av robuste 
fagmiljøer for SSHF samlet. Modellen opprettholder den desentrale 
strukturen innenfor PHV og TSB, men svekker mulighetene for å samle 
de spesialiserte tjenestene på ett sted.  

 

3 av 5 

 

Modell 2 

 

Sammenlignet med modell 1 gir modell 2 en tydeligere samling av 
funksjoner som av faglige og ressursmessige grunner må 
sentraliseres, og en overføring av aktivitet (volum) til ett av de tre 
sykehusene. Dette styrker faglig utvikling, forskning og utdanning og 
dermed rekrutteringen til hovedsykehuset. Det kan motvirke en del av 
de svakhetene som er drøfter for modell 1. Problemer med rekruttering 
til de mindre sykehusene og organisering av beredskapsressurser 
endres ikke. Fordeler som knyttes til en desentral modell vil være de 
samme som for modell 1. 

 

3 av 5  

 

Modell 3 

 

Modell 3 er ut fra forutsetningene den modellen som gir det beste 
grunnlaget for å utvikle og opprettholde kvaliteten i tjenestene. Samling 
av alle fagmiljøer styrker kompetanse i bredden (samarbeidende 
fagmiljøer) og i dybden (spesialisering). Dette antas å øke 
rekrutteringsmulighetene og skape det beste grunnlaget for å utvikle 
robuste fagmiljøer bl.a. gjennom forskning og utdanning. Modellen 
forutsettes at det satses på å utvikle gode lokale tilbud i RHS i 
samarbeid med kommunene. 

 

5 av 5 
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13.3 Vurdering av kriteriet helhetlige pasientforløp 
De aller fleste pasienter som kommer til sykehuset har kontakt med kommunehelsetjenesten. Noen 
har også kontakt med flere sykehus eller private tjenesteleverandører. Om et pasientforløp oppfattes 
som helhetlig er avhengig av: 

 organisering og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, sykehus og andre som 
gjennomfører diagnostikk og behandling 

 organisering av tilbudene pasientene mottar innenfor HF-et (sørge-for ansvaret).  

Samhandling og helhetlige pasientforløp forutsetter samarbeid mellom likeverdige parter. I 
samarbeidet mellom sykehus og helsepersonell i kommunene oppfattes sykehusene ofte som den 
som definerer rammer og regler for samarbeidet. Sykehusene er sterke organisasjoner med 
avgrensede oppgaver overfor befolkningen, mens kommunene er mange og små og med ansvar for et 
større mangfold av tjenester. I tillegg oppfattes sykehuset og være den faglige premissleverandøren 
for samarbeidet.  

Utvikling av helhetlige forløp i en integrert modell som samhandlingsreformen legger opp til, krever 
tilrettelegging av informasjonssystemer og rutiner og endring i administrativ og forvaltningsmessig 
praksis. Fordeling av ansvar og roller i forhold til pasientene er et viktig tema.  

Dette er problemstillinger som er uavhengig av modell for sykehusstrukturen men det antas at gode 
samarbeidsløsninger og utvikling av systemer og rutiner er lettere å få til i en desentral løsning. Både 
samarbeid med mindre sykehus og etablering av RHS med samlokalisering kan bidra til dette. For 
pasientene vil det oppleves som et godt integrert tilbud når tjenester fra både sykehus og 
kommunehelsetjeneste kan mottas planlagt og på samme sted. 

Sentralisering av noen behandlingstilbud og fokus på LEON-prinsippet fører i noen grad til flyttinger 
mellom sykehusene for å gjennomføre et pasientforløp. Økt samhandling kan redusere antall 
overflyttinger ved at forløpet starter og avsluttes i kommunehelsetjenesten, men det kan også svekke 
forløpene ved at det gis kommunale tjenester i starten av forløpet (akuttmottak/observasjon) og ifm 
sluttbehandling. Det diskuteres om kortere opphold i sykehus (overføring til kommunehelsetjenesten) 
kan gi økt risiko for reinnleggelser.  

Kvaliteten på samarbeidet mellom enheter og avdelinger innenfor en sykehusenhet er avhengig av 
organisering og i prinsippet ikke hvilken modell som velges. Det samme gjelder mulighetene for å tilby 
spesialisthelsetjenester utenfor sykehusets lokaliteter. Samling av alle tjenester i ett sykehus vil 
imidlertid redusere behovet for flytting av pasienter mellom sykehusenheter og man i vil i større grad 
kunne gjennomføre diagnostikk, behandling og oppfølging på samme sted/avdeling og med samme 
personell. Økt bruk av RHS med mottak og overføring av (slutt)behandling til et kommunalt nivå, 
krever tett og godt samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste for å unngå at slike 
løsninger svekker mulighetene for å oppnå sammenhengende pasientforløp. 

13.3.1 Modell 1: Utvikling av dagens struktur 
En modell med flere mindre sykehus som har utviklet et nært faglig samarbeid med kommunene 
gjennom regionale medisinske senter, vil få en stor kontaktflate og mange faglige, administrative og 
praktisk samarbeidsrelasjoner med kommunehelsetjenesten. I en slik modell vil sykehuset være 
kompetansebase som gir klinisk støtte, og det vil være grunnlag for samarbeid om utnyttelse av 
personell og utstyr for diagnostikk og behandling. Dette vil trolig styrke mulighetene for at man ved et 
mindre sykehus kan utvikle helhetlig forløp på tvers av det som oppfattes som ulike 
behandlingsnivåer.  

Med modell 1 vil organisering av pasientforløpet innad i HF-et for noen pasientgrupper innebære 
transport mellom sykehus for diagnostikk, initiell behandling og sluttbehandling. For akutte pasienter 
kan det oppstå usikkerhet om hva som er riktig adresse og som innebærer flytting av pasienter til et 
annet sykehus for behandling når tilstanden er avklart. Dette skaper brudd i behandlingsforløpet som 
kan bety økt risiko og opplevelse av svekket kvalitet for den enkelte pasienten. HF-et må ha klare 
rutiner og retningslinjer og godt utbygde systemer for informasjon og styring hvordan forløpet skal 
organiseres for ulike grupper av pasienter for å motvirke dette.  

13.3.2 Modell 2: Ett hovedsykehus og to mindre sykehus 
I forhold til organisering av pasientforløpene mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene er 
forutsetningene like for modell 1 og 2.  
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En sterkere sentralisering av spesialiserte oppgaver til ett sykehus gir grunnlag for god organisering 
og klare rutiner, men behovet for å overføre pasienter mellom et mindre sykehus og hovedsykehuset 
som har de mer spesialiserte tilbudene, vil ikke bli endret i vesentlig grad. 

13.3.3 Modell 3: Ett sykehus 
Modell 3 med ett sentralisert sykehus og ingen mindre sykehus svekker HF-ets tilstedeværelse i 
lokalmiljøene. Funksjoner og tjenester fra sykehuset kan være mer begrenset i et RHS enn i et mindre 
sykehus. Om kunnskapsbasen som spesialisthelsetjenesten representerer i samme grad kan 
overføres til et RHS er derfor usikkert.  

I modell 3 vil alle akutte sykehustjenester leveres fra samme sted. Dette reduserer behovet for 
overføringer og styrker sammenhengen i pasientforløpene. Dagbehandling og poliklinisk oppfølging i 
regi av HF-et vil, som i de andre modellene, kunne skje på flere steder. Det er ikke noen kjent grense 
for når "stordriftsulemper" vil ha negativ effekt på organisering av pasientforløp, men store enheter må 
ha gode systemer for planlegging og oppfølging som kan kompensere for den umiddelbare kontakten 
man har i små sykehus. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn inndeling sykehusområder som har 
akuttsykehus med et opptaksområde på ca. samme størrelse som i Danmark. Dette tilsvarer ca. 
opptaksområdet for ett sykehus for SSHF i 2030 (ca. 360 000 innbyggere). 

Krav til rutiner for informasjonshåndtering og kontakt med pasientene vil i hovedsak være de samme i 
alle modellene. 

13.3.4 Oppsummert vurdering for kriteriet helhetlige pasientforløp 
Modell Oppsummering Poeng 

 

Modell 1 

 

Desentral lokalisering kan gi et større og mer robust grensesnitt for 
samarbeid med kommunene, noe som kan bidra til å utvikle gode, 
gjennomgående pasientforløp. Fordeling av tilbud på flere 
sykehusenheter skaper behov for flytting av pasientene noe som 
medfører brudd i forløpet, økt risiko og opplevd dårligere kvalitet for 
pasientene.  

 

3 av 5 

 

Modell 2 

 

I hovedsak samme desentrale modell og grunnlag for samarbeid med 
kommunene som i modell 1. Sentralisering av flere funksjoner til ett 
hovedsykehus kan gi redusert behov for overføring mellom sykehusene, 
men behovet for slik overføring vedvarer etter som man opprettholder 2 
mindre sykehus. 

 

3 av 5 

 

Modell 3 

 

Redusert kontaktflate mot kommunene kan svekke samarbeide om 
pasientbehandlingen med kommunene, men en samlet modell for 
samhandling mellom ett sykehus og kommunale RHS-er med utvidede 
oppgaver kan kompensere for dette. Samling av akuttilbudene og øvrige 
tilbud innenfor diagnostikk og behandling som må lokaliseres til et 
sykehus øker mulighetene for å utvikle gode pasientforløp mellom 
enheter innad i sykehuset. Dette forutsetter at man er riktig organisert og 
har gode systemer for kommunikasjon, planlegging og styring. 

 

4 av 5 

 
 

13.4 Vurdering av kriteriet samfunnsmessig bærekraft 
Det er i denne sammenhengen lagt vekt på de samfunnsmessige effektene som påvirker 
lokalsamfunnene der sykehus er lokalisert. Den samlede betydningen sykehusene har for hele 
Agderregionen blir også påvirket av hvilken modell man velger, men det er i liten grad trukket inn i 
vurderingene.  
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Sykehus er ofte de største arbeidsplassene og representerer viktige verdier for lokalsamfunnet når det 
gjelder sysselsetting, lokal virksomhet, etablert infrastruktur og sosialt mangfold og bærekraft. De 
samfunnsmessige konsekvensene av endringer i sykehusstruktur har i liten grad vært vurdert og det 
er liten kunnskap om konsekvenser for lokalsamfunn. Både nedlegging av et sykehus eller flytting til 
ny tomt innebærer endringer både økonomisk (nye investeringer i infrastruktur) og sosialt (flytting, 
endret arbeidsmarked, endringer i kompetanse-/fagmiljø, sosiale endringer, transport/miljøkostnader 
oa). I forbindelse med planer for endring av sykehusstrukturen for Sykehuset Innlandet har 
fylkesmannen fremmet krav om konsekvensutredning for de berørte kommunene. Dette arbeidet 
pågår og er ikke avsluttet. Tilsvarende gjelder for Helse Møre og Romsdal HF og planene for nytt 
sykehus på aksen Molde – Kristiansund.  

Flytting av et sykehus til ei ny tomt kan frigjøre og gi muligheter for å omdisponere byområder til andre 
formål, bedring av trafikkforhold, utvikling av kollektivtilbud oa. Ettersom framtidig lokalisering av nye 
sykehusanlegg for SSHF (hovedsykehus, ett-sykehusløsning på ny tomt) ikke er avklart, er det i 
denne vurderingen lagt vekt på de antatt negative sidene ved at sykehusmodellen endres og 
eksisterende strukturer svekkes. Det kan også hevdes at en samlokalisering av alle tjenesteytere 
(sykehus, kommuner, private) innenfor en enhet, på noen områder kan ha positiv effekt for samfunnet.  

Bygging av et nytt sykehusanlegg stiller høye krav til kvalitet og størrelse på tomten. Dette innebærer 
som regel lokalisering i utkanten av eksisterende bybebyggelse. Dette øker samfunnets kostnader til 
utvikling av infrastruktur og samfunnstjenester som det er ønskelig å lokalisere nært 
sykehuset/arbeidsplassene. Hvis flytting fører til at ansatte og andre i større grad må bruke bil som 
alternativ til å ta buss, sykkel og gå, har dette en betydelig negativ miljøeffekt og gir økte 
transportkostnader for samfunnet og den enkelte. Sykehus er store forbrukere av energi og et nytt 
anlegg kan bygges og organiseres mer energieffektivt og i praksis fungere som passivhus.  

13.4.1 Modell 1: Utvikling av dagens struktur  
Modell 1 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon og vil dermed ikke 
medføre endrede, negative samfunnsmessige konsekvenser. På den andre siden vil de begrensninger 
som dagens lokalisering innebærer leve videre. På sikt kan videreføring av dagens modell svekke 
hele tjenestetilbudet for SSHF, og føre til at funksjoner kan bli sentralisert til OUS/Stavanger.  

13.4.2  Modell 2: Ett hovedsykehus og to mindre sykehus 
Modell 2 opprettholder i hovedsak dagens struktur, men det legges opp til redusert virksomhet ved de 
mindre sykehusene. Hvor stor denne effekten blir er avhengig av størrelsen av dagens sykehus. Dette 
vil på sikt kunne få negative konsekvenser for disse lokalsamfunnene med bl.a. svakere utvikling av 
arbeidsmarked. I den varianten som forutsetter bygging av hovedsykehuset på en av de eksisterende 
sykehustomtene vil det ikke bli vesentlige endringer i utnyttelse av infrastruktur.  

Modell 2 åpner for alternative bygging av et nytt anlegg for hovedsykehuset på ny tomt. Dette krever 
etablering av ny infrastruktur men hvor omfattende dette blir er avhengig av tomtevalget. Det samme 
gjelder konsekvenser for miljø og kostnader knyttet til transport. 

13.4.3 Modell 3: Ett sykehus 
Modell 3 innebærer sentralisering av sykehusvirksomheten til ett sykehus lokalisert til en av de 
eksisterende sykehustomtene eller til ny tomt. I begge variantene innebærer det nedlegging av 
sykehusvirksomheten slik man kjenner den i dag på 2 eller 3 steder. 

Hvis man ser Agderregionen under ett vil ett-sykehus løsningen gi et styrket tjenestetilbud. SSHF kan 
opprettholde og videreutvikle spesialisering, legge grunnlag for sterkere satsing på undervisning og 
forskning og dermed øke tilgangen på nye arbeidsplasser og potensialet for rekruttering av personell.     

Etablering av RHS vil kunne kompensere for noen av de negative samfunnsmessige virkningene, men 
dette er avhengig av omfanget av denne virksomheten og lokaliseringen av en RHS i forhold til 
dagens sykehusanlegg. På mindre steder har sykehuset stor betydning som samfunnsinstitusjon, og i 
forhold til dagens situasjon og sammenlignet med de andre modellene, vil modell 3 bety en svekkelse 
i sysselsettingen og spesielt tap av kompetansearbeidsplasser. Det kan også få betydning for 
samfunnsoptimisme, fraflytting og sosial bærekraft.  

Med en realisering av modell 3 på ny tomt vil man også få økt investeringsbehov knyttet til samfunnets 
infrastruktur og tjenester, og avhengig av tomtevalg, vil en nyetablering kunne bety økt miljøbelastning 
og kostnader knyttet til transport.  
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13.4.4 Oppsummert vurdering for kriteriet samfunn  
Modell Oppsummering Poeng 

 

Modell 1 

 

Modellen opprettholder dagens struktur.  

 

5 av 5 

 

Modell 2 

 

I hovedsak samme som modell 1 men lokalisering av et hovedsykehus 
på ny tomt, vil kunne innebære økte kostnader til infrastruktur og negativ 
effekt for miljøet ifm økt transportbehov. 

 

4 av 5 

 

Modell 3 

 

Sentralisering av sykehusvirksomheten til ett sted vil svekke de 
lokalsamfunnene som i dag har sykehusenheter. Det vil også kunne gi 
økt, offentlig investeringsbehov og negative konsekvenser for miljøet 
knyttet til økt transportbehov for ansatte og andre. Dette øker ved 
lokalisering til ny tomt.   

 

3 av 5 

13.5 Vurdering av kriteriet tilgjengelighet 
Kriteriet tilgjengelighet handler både om lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen, forsvarlig 
reisetid ved akutt sykdom og god tilgang til nødvendig kompetanse og ressurser.  

Det er gjort en beregning av reisetid med bil fra hjemsted til det sykehuset befolkningen er knyttet til 
og reisetid med ambulanse under utrykning fra ambulansen mottar pasienten og fram til sykehuset. 
Nærmere om forutsetningene for beregningene framgår av kap. 12.  

Beregningen av reisetid gir et relativt godt uttrykk for tilgjengeligheten til sykehuset. Svakheten er at 
det ikke fanger opp situasjoner med kø eller stengte veger, enten det skyldes rushtid, redusert 
framkommelighet pga. værforhold, ulykker eller liknende. Det fanger heller ikke opp de opplevde 
ulempene av dårlig veg. 

Innen 2030 forventes E18 og E39 utbygget til 4 felt i det meste av Agder, og det forventes vesentlig 
mindre rushtidsproblemer rundt Kristiansand. Dette betyr at befolkningens tilgjengelighet til 
sykehusanlegg langs E18/E39 faktisk vil øke mer enn den reduserte reisetiden isolert sett tilsier.  

Beregningene viser at området Kvadraturen – Lund i Kristiansand er der hvor befolkningen i Agder 
totalt sett har kortest mulig reisetid med det vegnettet som er forutsatt i 2030. 

Modell Oppsummering Poeng 

 

Modell 1 

 

Modellen opprettholder nærheten til sykehusene. Bedre vegnett gjør at 
tilgjengeligheten til de øvrige sykehus blir lettere. Det må påregnes at 
det blir vanskeligere å rekruttere personell til små sykehus og at en blir 
avhengig av å hente kompetanse fra større sykehus. 

 

4 av 5 

 

Modell 2 

 

Det legges til grunn at hovedsykehuset må være det sykehuset som 
sikrer best tilgjengelighet for størst mulig andel av befolkningen. 
Beregningene viser at det vil være sykehuset i Kristiansand. Basert på at 
en utvikler regionale helsesentre i samarbeid med småsykehusene, vil 
befolkningen i hovedsak ha like god tilgang til sykehustjenester. Ett 
hovedsykehus sikrer bedre tilgjengelighet til kompetanse og ressurser 
for pasientene. 

 

4 av 5 

 

Modell 3 

 

Det legges til grunn at nytt sykehus lokaliseres sentralt på Agder slik at 
det meste av befolkningen har sykehuset innenfor kort reiseavstand og 

 

4 av 5 
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kort tid med ambulanse under utrykning. Det vil bli lenger veg for 
pasienter som er bosatt lengst vest og øst på Agder. På den annen side 
vil ett sykehus sikre bedre tilgang til nødvendige kompetanse og 
ressurser for pasientene. 

 

13.6 Vurdering av kriteriet økonomi 
Modell Vurdering Poeng 

 

Modell 1 

 

Modellen opprettholder dagens struktur med 3 vaktbærende sykehus.  

Med de forutsetninger er lagt er denne modellen ikke økonomisk 
bærekraftig. 
Det vil ikke kunne betjene nødvendig finansiering av nødvendige 
investeringer. Det vil heller ikke være økonomi i driften til å heve kvalitet 
i tilbudet slik fagansvarlige mener det vil måtte gjøres innen 2030, ei 
heller til å etablere bærekraftige vaktordninger ved 3 sykehus. 

 

1 av 5 

 

Modell 2 

 

1 hovedsykehus og 2 mindre sykehus.  
Fødeavdeling, barneavdeling og vaktordninger i ortopedi kun på 
hovedsykehus. 
 
Med de forutseninger som er lagt er denne modellen heller ikke 
bærekraftig. . 
Det er funnet for få og små mulige effektiviseringsområder / 
besparelsesmuligheter til å kunne betjene nødvendig 
finansieringskostnad, og investeringsbehovet vil også her være 
betydelig. Samtidig vil det også i dette alternativet kreves betydelig 
forbedrede vaktordninger og kvalitetshevninger fra dagens drift frem mot 
2030. 

 

2 av 5 

 

Modell 3 

 

Sentralisering av sykehusvirksomheten til en lokasjon. 
Dette alternativet er for de økonomiske betraktninger delt i 2: 
A) Samling ved en av dagens lokasjoner 
B) Nytt sykehus på ny tomt 

Disse to alternativene vil på den driftsmessige siden ha 
besparelsesmuligheter i seg til å kunne bære en betydelig 
finansieringskostnad og vil kunne dekke et investeringsbehov opp mot 
ca. 9 milliarder kroner slik analysene så langt viser. 
Hvis det forutsettes at en betydelig del av investeringene vil måtte gjøres 
allerede innen 2020 på eksisterende lokasjoner, og gjenbruksverdi på 
sykehusbygg er svært lav, vil alternativ 3B, et nytt sykehus på en ny 
tomt, innebære store nedskrivninger av bygningsmasse og i sum for 
høyt investeringsnivå slik at det antas ikke å være bærekraft i driften til å 
kunne betjene dette. 

Ved alternativ 3A, videreutvikling av dagens største lokasjon, tyder 
analysene så langt på at det vil være bærekraft i driften til å kunne 
betjene investeringene som er nødvendige (i størrelsesorden 8,1 milliard 
kroner) samt forbedre kvaliteten blant annet gjennom bedrede 
vaktordninger frem mot 2030. 
Alternativ 3 A med videreutvikling av dagens største lokasjon synes å 
være det eneste økonomisk bærekraftige alternativ av de som er 
analysert. 

 

 

 

 

Alt 3 B: 
3 av 5 

 

 

 

 

Alt.3A: 

5 av 5 
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13.7 Konsekvenser for rekruttering og bemanning 
Sårbare områder for framtiden innenfor rekruttering og bemanning er følgende:  

 SSHF må doble rekrutteringen årlig frem mot 2030. 
 Utdanne egne spesialister for å sikre framtidig rekruttering av spesialister.  
 Utdanningskapasiteten er tilfredsstillende unntatt for spesialsykepleiere, hvor den må 

firedobles. 
 Kompetansebehov for ambulansemedarbeiderne økes. 
 Differensiering av utdanning. 
 Oppgaveglidning mellom yrkesgrupper. Usikkerhet til om kompetansen benyttes riktig. Det er 

vanskelig å fange opp om oppgaver utføres av overkvalifisert personell fordi det er rikelig 
tilgang. Utfordringen er om det er mangel på tilgang eller bruken av kompetansen som 
bestemmer opplevelsen av knapphet på kompetanse. Her er fokus på oppgavedeling mellom 
yrkesgrupper essensielt, og sykepleiedrevne poliklinikker og vurdering av merkantil støtte for 
leger er gode eksempler på dette. Arbeidet med oppgaveglidning mellom yrkesgrupper og 
mellom nivåene videreføres frem mot 2030. 

 Økt kvinneandel for leger kan medføre økning i sykefravær, lønnede permisjoner. 
 Redusert arbeidsstyrke. Det vil i 2030 være 2.5 yrkesaktive pr. pensjonist mot 3.5 i 2013. 
 Iverksette tiltak slik at alle arbeider 100 % og at spesialsykepleiere arbeider utover 62 år. 
 Rekruttering av sykepleiere kan det være en usikkerhet knyttet til kompetansebehovet i 

kommunehelsetjenesten. 
 Usikkerhet knyttet til endringer i legespesialiststruktur og hva det innebærer av endringer for 

bl.a. økning av antall leger og veiledningsbehov for leger i spesialisering. 
 Usikkerhet knyttet til Walesmodellen (beregning av behov for intermediær/intensivsenger) kan 

redusere behovet for spesialsykepleiere noe. 
 

13.8 Konklusjon 

13.8.1 Kapasitetsbehov somatikk 
Tabell 57 viser oppsummert kapasitetsbehov 2030 sammenlignet med registrert kapasitet i 2013, ref 
kapittel 6.5 som viser kapasitetstall fordelt på funksjoner for alle sykehusenhetene. Med unntak av 
poliklinikkrom og operasjonsrom er det underkapasitet på alle viktige funksjonsområder når 
kapasitetsbehovet i 2030 sammenlignes med dagens kapasitet i byggene.  

Tabell 57: Oppsummer kapasitet 2013 og kapasitetsbehov 2030 SSHF 

2013 2030 Differanse

Normalsenger 481 536 -55

Intesivplasser 26 28 -2

Tung overvåking 11 50 -39

Obserasjonsplasser 10 60 -50

Hotellsenger 81 72 9

Sum heldøgnsplasser 609 746 -137

Konsultasjonsrom poliklinikk 351 209 142

Dagplasser 178 233 -55

Operasjoner 33 32 1

Oppsummert kapasitetsbehov 2030

 

 

Endringer i kapasitetsbehovet skjer kontinuerlig som en konsekvens av den demografiske utviklingen, 
befolkningens forventninger og andre faktorer som påvirker aktiviteten. Demografiske endringer fra 
2012/2013 med en strek økning i antall eldre, øker presset mot alle funksjoner i sykehuset. Denne 
økningen dempes gjennom endringer i bl.a. overføring av oppgaver til kommunene og endringer i 
organisering av tjenestene i sykehuset. I beregningene er det forutsatt at det i 2030 er overført aktivitet 
til kommunene som tilsvarer ca. 78 senger og 47 poliklinikkrom. Hvis man forutsetter en dobling av 
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denne effekten vil underkapasiteten på senger i 2030 bli tilnærmet halvert, men det vil fremdeles være 
en underkapasitet samlet for hele SSHF på ca. 70 plasser.  

Sammensetningen av oppholdstyoer og dermed kapasiteten på døgnplasser er viktig for å kunne 
vurdere den framtidige kapasitetssituasjonen. Dette gjelder også fordelingen mellom 
sykehusenhetene. Det samlede kapasitetsunderskuddet omfatter et beregnet underskudd på over 40 
plasser for intensiv og tung overvåking.  Fordelt på sykehusenheter så fremgår det at 
kapasitetsunderskuddet er størst i SSK mens det er et lite overskudd i SSF. Dette gjelder særlig 
døgnplasser men også dagplasser. Det er stort sett kapasitetsbalanse på operasjonsrom og alle 
sykehusene har stor overkapasitet på poliklinikkrom. 

Det er usikkerhet knyttet til datagrunnlag og forutsetninger for framtidige aktivitet og kapasitetsbehov, 
men tallene viser at det SSHF vil få et økende problem med underkapasitet for viktige funksjoner som 
intensivplasser, normalsenger og dagplasser. Dette påvirker både mulighetene til å levere god nok 
kvalitet (stor mangel på intensivplasser og plasser for tung overvåking i SSK) og for å utvikle og 
effektivisere pasientforløpene i sykehuset (mangel på observasjonsplasser i akuttmottakene i alle 
sykehusenhetene).  

Uavhengig av hvilken modell for framtidig sykehusstruktur som velges er det behov for å investere i å 
bygge ut kapasiteten på viktige områder og effektivisere kapasitetsutnyttelsen på bl.a. poliklinikkene.   

 

13.8.2 Driftsmodell 
Når prosjektgruppen har evaluert de tre alternative modellene for framtidig sykehusstruktur i forhold til 
de vedtatte kriteriene, peker modell 3 – ett sykehus kombinert med regionale helsesenter – seg ut 
som den klart mest fordelaktige. Hvordan de tre modellene scorer i forhold til de fem kriteriene er vist i 
figuren nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

13.8.3 Utbygging 
Uavhengig av hvilken framtidig driftsmodell som velges, er det behov for omfattende oppgradering av 
bygningsmassen, særlig i Kristiansand, før 2030. Betydelige tiltak bør gjennomføres innen 2020. 

Analysene viser at alle de tre nåværende hovedlokasjonene har potensial for utbygging innenfor 
modell 1. Bare nåværende sykehus på Eg har mulighet for gode utbyggingsløsninger til et 
hovedsykehus eller et stort sykehus for hele Sørlandet som i modell 3. En evt. stor utbygging i Arendal 
vil måtte skje på en ny tomt. 

Figur 38: Vurdering av alternative driftsmodeller i forhold til vedtatte kriterier 
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Transportanalyser viser at den optimale plasseringen av ett sykehus for hele nåværende 
opptaksområde er på Eg i Kristiansand. 

De økonomiske analysene indikerer at etappevis utbygging av nåværende sykehus på Eg til et 
sykehus i henhold til modell 3 er det eneste av de analyserte alternativene som kan være økonomisk 
bærekraftig. 

 

13.9 Videre arbeid med utviklingsplanen 

13.9.1 ROS-analyse 
Det vil bli utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for de alternative framtidige driftsmodellene 
innen 01.06.2014.  

13.9.2 Samfunnsmessige konsekvenser 
Samfunnsmessige konsekvenser av de alternative framtidige driftsmodellene vil bli ytterligere 
beskrevet før utviklingsplanen legges frem for styret. Høringsuttalelser vil være en del av grunnlaget 
for disse vurderingene. 

13.9.3 Nasjonal helse- og sykehusplan 
Regjeringen har varslet at det i løpet av 2015 vil komme en ny nasjonal helse- og sykehusplan. 
SSHFs utviklingsplan må avstemmes mot den nasjonale planen når den kommer. Et vedtak i styret for 
SSHF høsten 2014 bør peke ut retningen for videre utvikling av helseforetaket, men samtidig gi 
åpning for justering av utviklingsplanen. Administrerende direktør planlegger derfor å videreføre 
arbeidet med Utviklingsplan 2030 i 2015. 

13.9.4 Ekstern kvalitetssikring 
Utkast til Utviklingsplan 2030 underlegges ekstern kvalitetssikring i henhold til retningslinjer fra Helse 
Sør-Øst RHF. Resultatet av kvalitetssikringen og oppfølging av evt. mangler og svakheter som 
avdekkes gjennom kvalitetssikringen beskrives også når endelig prosjektrapport legges frem for styret.  
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14 Tiltak 
 

14.1 Overføring av virksomhet fra Kongsgård til Eg 
Det pågår parallelt med utviklingsplanarbeidet en egen mulighetsstudie for flytting av SSHFs 
somatiske virksomhet på Kongsgårdområdet i Kristiansand til Eg. En slik flytting er ønskelig, men det 
er foreløpig ikke avklart når den evt. kan gjennomføres og om den skal inkluderes i Utviklingsplan 
2030.  

 

14.2 Nye arealer for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) 
I forståelse med Helse Sør-Øst RHF er det satt i gang konseptutredning for nye bygg til psykiatrisk 
sykehusavdeling i Kristiansand før det foreligger en utviklingsplan for SSHF. Denne utredningen skal 
være ferdig i løpet av våren 2014, men konseptvalg kan ikke besluttes før en utviklingsplan er 
styrebehandlet. Det planlegges for styrebehandling av begge prosjektene i september 2014 

 

14.3 Andre tiltak 
Forslag til organisatoriske og bygningsmessige tiltak som følge av anbefalinger om framtidig 
driftsmodell og utbyggingsmønster, vil bli utarbeidet etter høringsrunden og før saken fremmes for 
styret. 
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Forord 
 

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på oppdrag fra Sørlandet sykehus HF og alle kommuner i Aust- og Vest-
Agder utført en risiko- og sårbarhetsanalyse av Utviklingsplan 2030. Oppdraget ble gjennomført i perioden 
13. juni til 15. september 2014. 

Arbeidet har vært utført av et kjerneteam bestående av Hege Gabrielsen, André Arntsen Fjelltveit, Mats Ruge 
Holte og Knut Arne Askeland med sistnevnte som prosjektleder. Teamet har ved behov blitt supplert med 
ekspertressursene Celie Løvslett (ROS-ekspert) og Helga Lunde (lege). Ansvarlig partner for oppdraget har 
vært Reidar Henriksen. 

I perioden arbeidet har vært gjennomført, har PwC parallelt gjennomført en samfunnsmessig 
konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030. Prosjektteamene har dels vært overlappende og mye av 
datainnsamlingen, herunder intervjuene, er gjort samlet for de to prosjektene.  

Underveis i prosjektet har vi hatt god og hyppig kontakt med arbeidsgruppen bestående av Per W. Torgersen, 
Janne B. Brunborg, Kjell Rune Olsen, Ottar T. Christiansen, Hans Kristian Solberg og Per Engstrand. Vi vil 
takke oppdragsgiverne og arbeidsgruppens medlemmer for et spennende oppdrag og god samhandling 
underveis i prosjektet. 

Til slutt vil vi også rette en takk til alle involverte som på tross av ferieavvikling og en travel hverdag velvillig 
har stilt opp i intervjuer og bidratt med andre data.  

 

PwC 15. september 2014  

 

 
Reidar Henriksen     Knut Arne Askeland 
Ansvarlig partner     Prosjektleder 
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Sammendrag
Formålet med denne ROS-analysener å gi en representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko og
sårbarhet forbundet med strukturvalg og alternative driftsmodeller som skisseresi Utviklingsplan 2030.

Tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell er beskrevet:

1. Videreføring av dagensstruktur med tre somatiske sykehus

2. Ett hovedsykehusog et eller flere mindre sykehus

3. Ett sykehus

Helt sentralt i vår tilnærming til dette prosjekt har vært å sikre en bred involvering av aktører som berøresav
sykehusetsstrategiske veivalg. Derfor har vi valgt å bruke forholdsvis mye av ressurseneog tiden i dette
prosjektet på å lytte til berørte interessenter og få deressyn på sentrale risikoer og sårbarheter knyttet til
Utviklingsplan 2030. Over 150personer fra kommuner, SSHFog andre relevante samfunnsaktører har vært
intervjuet i forbindelse med prosjektet. Dette har vært viktig av to grunner: 1) for å få opp et mest mulig
komplett risiko - og sårbarhetsbilde, men også2) for å forankre arbeidet utenfor sykehuset.Denne prosessen
mener vi har verdi, ikke bare for denne rapporten isolert sett, men vel så mye for det videre arbeidet med
Utviklingsplan 2030 og samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenestennår utfo rdringene på
helseområdet skal adresseresi årene fremover.

ROS-analysenskal ha en kvalitativ tilnærming, og værebasert på standarden NS 5814:2008.

I tilnærmingen til dette oppdraget har det vært vesentlig å skille det som ligger innenfor SSHFsstrategiske
handlingsrom, fra elementer som sykehuset ikke har mulighet til å påvirke gjennom Utviklingsplan 2030. I
arbeidet med prosjektet har vi hatt fokus på å tydeliggjøre dette skillet, både i dialogen med interessenteneog i
denne rapporten.

De tre alter native driftsmodellene er åpenbart innenfor dette handlingsrommet. Vi har ogsåanalysert risiko og
sårbarhet ved det vi benevner som prinsipielle strukturvalg og som handler om strategiske veivalg sykehuset
tar i Utviklingsplanen, uavhengig av de tre drift smodellene. Overordnet handler dette om en omlegging i
spesialisthelsetjenestenfra døgnbehandling til mer dagbasertog poliklinisk behandling og ambulant
virksomhet, samt noe oppgaveoverføring. I tillegg har vi identifisert usikkerhet knyttet til sentrale
forutsetninger eller eksterne rammebetingelser som kan endre vurderingene av risiko og sårbarhet eller
gjennomførbarheten til de ulike modellene og prinsipielle strukturvalgene.

Risiko og sårbarhet
Følgendestruktur er benyttet for å belyseog drøfte aktuelle risikoer og sårbarheter knyttet til driftsmodeller og
prinsipielle strukturvalg som skisseresi Utviklingsplan 2030:

For bådede tre driftsmodellene og sentrale prinsipielle strukturvalg har vi vurdert risikoer og sårbarheter
innenfor dissefire ri sikoområdene.
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Risiko og sårbarhet ved alternative driftsmodeller 

Faglig kvalitet 
Basert på en samlet vurdering av innsamlede data vurderes modell 1 og 2 å gi høyest risiko innenfor området 
faglig kvalitet. Det synes å være relativt små forskjeller mellom modell 1 og modell 2. 

Mht. rekruttering er bildet imidlertid komplekst. Modell 1 og 2 er har størst sårbarhet i et langsiktig perspektiv, 
mens modell 3 har betydelig sårbarhet på denne dimensjonen i perioden fra beslutning og fram til 
driftsmodellen er realisert.  

Sentrale sårbarheter knyttet til faglig kvalitet er oppsummert i figuren under. 

Tabell 1 Sentrale sårbarheter knyttet til faglig kvalitet 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Rekruttering - vanskeligere å tiltrekke seg spesialisert kompetanse  

 Utarming av fagmiljø og medisinsk-teknisk utstyr 

 Økt sårbarhet ved komplekse sykdommer/tilstander pga. svakere spesialisering 

 Sårbarhet knyttet til kvalitet pga. lavt volum på enkelte tjenester – særskilt 
akuttfunksjoner 

 Redusert tilgang på generelle kirurger - bemanningsutfordringer på mindre 
sykehus 

 Sårbarhet knyttet til enhetlig og forutsigbar kvalitet på tjenestetilbudet 

 Sårbar struktur mht. ledelse og enhetlig organisasjonskultur 
Driftsmodell 2  Mange av de samme sårbarhetene som for modell 1 

 Uforutsigbarhet mht. hvilket tilbud som gis ved småsykehusene 
Driftsmodell 3  Rekruttering til RHS/ambulante tjenester 

 Rekruttering og faglig kvalitet i overgangsfasen (fra beslutning til nytt sykehus er 
ferdig) 

 Redusert fleksibilitet i krisesituasjoner ved én vs tre lokasjoner  

 

Helhetlige pasientforløp 
Modell 1 og 2 har høyest sårbarhet knyttet til intern samhandling og tilbudsdifferensiering 

For dimensjonen "samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene" har modell 1 og 2 sårbarhet på grunn 
av svært kompleks samhandlingsstruktur med høyt antall relasjoner.  I modell 3 er den viktigste sårbarheten på 
denne dimensjonen knyttet til avvikling av eksisterende velfungerende relasjoner, samt økt opplevd avstand 
mellom sykehuset og en del av kommunene. 

Sentrale sårbarheter knyttet til helhetlige pasientforløp er oppsummert i figuren under. 

Tabell 2 Sentrale sårbarheter knyttet til helhetlige pasientforløp 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Pasienter kan oppleve å få ulik behandling ved forskjellige sykehus 

 Stort omfang av overføring mellom ulike geografiske lokasjoner 

 Fragmentert tilbud med differensiering gjennom døgnet, uken og året 

 Større sårbarhet for brudd i komplekse pasientforløp 

 Mange samhandlingsrelasjoner (3 sykehus og 30 kommuner) 
Driftsmodell 2  Mange av de samme sårbarhetene som for modell 1 

 Økt sårbarhet for brudd i pasientforløp ved akutte tilstander pga. mindre 
forutsigbar akuttberedskap 

Driftsmodell 3  Større "avstand" til kommunal tjeneste og lavere kjennskap til pasientpopulasjonen 

 Sårbarhet knyttet til intern samhandling pga. økt spesialisering og "silotenkning" 

 Brudd på eksisterende relasjoner mellom sykehus og kommuner 

 Utfordrende å sikre at pasienter får lik behandling ved forskjellige RHS-er 
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Tilgjengelighet 
Modell 1 og 2 innebærer høyest risiko for at enkelte høyspesialiserte tjenester sentraliseres/flyttes til større 
sykehus utenfor Agder 

Modell 3 størst sårbarhet er avstand til akuttfunksjoner mens modell 1 har minst sårbarhet på denne 
dimensjonen.  

Avstand/transport-belastning ved planlagt behandling avhenger sterkt av innhold i og plassering av RHS. Det 
er derfor ikke grunnlag for å vurdere modellene opp mot hverandre.  

Sentrale sårbarheter knyttet til tilgjengelighet er oppsummert i figuren under. 

Tabell 3 Sentrale sårbarheter knyttet til tilgjengelighet 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Sårbarhet for at spesialiserte tjenester ikke tilbys ved SSHF 

 Pasienter risikerer å havne på nærmeste sykehus, hvor nødvendig kompetansen 
ikke trenger å være tilgjengelig 

Driftsmodell 2  De samme sårbarhetene som for modell 1, men i noe svakere grad  

 Lenger avstand til akuttfunksjoner 

 Sårbarhet knyttet til transporttid i akuttsituasjoner 

 Sårbarhet knyttet til transportkapasitet i akuttsituasjoner 

 Økt sårbarhet ved ekstremvær – spesielt i akuttsituasjoner 
Driftsmodell 3  Økt sårbarhet ifm. avstand til akuttfunksjoner og beredskap, herunder i 

krisesituasjoner 

 Mulige utfordringer med å rekruttere spesialkompetanse til desentraliserte 
tjenester langt fra sykehus 

 Pårørende vil kunne få lange reiseveier  

 Sårbarhet knyttet til økt transportbelastning for eldre og pasienter med kroniske 
lidelser 

 

Økonomi 
Valg av driftsmodell har små konsekvenser for kommunal økonomi, hovedsakelig fordi oppgavefordelingen 
mellom helseforetaket og kommunene forutsettes likt i alle modellene.  

Rasjonell drift og reduserte kostnader (modell 3) kan øke foretakets evne til å prioritere forebygging, veiledning 
og ambulante tjenester. 

Sentrale sårbarheter knyttet til økonomi er oppsummert i figuren under.  

Tabell 4 Sentrale sårbarheter knyttet til økonomi 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Dublering/tredobling av tjenester og utstyr kan gi lite rasjonell drift 

 Sårbarhet for forebygging, veiledning og ambulante tjenester 

 Sårbarhet for økte kostnader til administrative funksjoner 
Driftsmodell 2  De samme sårbarhetene som for modell 1, men i noe svakere grad  

Driftsmodell 3  Kostnader knyttet til økt lokal beredskap (kommunal beredskapsplikt) 

 Økte kostnader til transport av pasienter og behandlere 
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Risiko og sårbarhet ved prinsipielle strukturvalg 

Faglig kvalitet 
De prinsipielle strukturvalgene vil kunne utfordre de kommunale tjenestenes kapasitet og kompetanse i noen 
grad – kanskje særlig innenfor psykisk helsevern og rus. Dette kan innebære risiko for redusert faglig kvalitet 
på tilbudet til pasientene. 
 
Helhetlig pasientforløp 
Mulige konsekvenser av oppgaveoverføring og omlegging av ressursbruk kan øke sårbarheten knyttet til de 
kommunale tjenestene, pasientenes nettverk/lokalmiljø og kommunikasjonen mellom tjenesteaktørene. Disse 
sårbarhetene vil kunne øke risikoen for brudd i pasientforløpene. 
 
Tilgjengelighet 
Sentralisering og reduksjon av døgntilbud kan redusere tilgjengeligheten til akuttfunksjoner innen psykisk 
helsevern og rus. 
 
Økonomi 
Overføring av 24 000 liggedøgn fra helseforetaket til kommunen vil innebære en kostnad på ca. 40-100 MNOK. 
Overføring av 100 000 polikliniske konsultasjoner vil ha små konsekvenser for kommunal økonomi. Det er 
uklart hvilke økonomiske konsekvenser for kommunene som følger omleggingen av ressursbruken innen 
psykisk helsevern og rus.  
 

Usikkerhet og gjennomføringsrisiko 
Det faktum at Utviklingsplanen 2030 beskriver et scenario langt inn i fremtiden gjør det utfordrende å vurdere 
risiko og sårbarhet knyttet til de modellene og prinsipielle strukturvalgene som skisseres. Det vil nødvendigvis 
være betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som utviklingsplanen bygger på og til 
eksterne faktorer som i større og mindre grad kan endre risiko og sårbarhet som er identifisert og diskutert. 
Disse usikkerhetsmomentene kan både utgjøre risiko og sårbarhet i seg selv, og de kan innebære risiko knyttet 
til gjennomførbarheten av de ulike modellene og strukturvalgene.   

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

Under gjengis de viktigste usikkerhetene: 

 Ressurssituasjonen i kommunene (økonomisk og kompetansemessig). En forutsetning for at 
Utviklingsplanen skal kunne la seg realisere er at kommunene er i stand til å påta seg oppgaver 
sykehuset til nå har hatt. Dersom kommunene får de nødvendige økonomiske rammer for å utføre disse 
oppgavene innebærer det en stor gjennomføringsrisiko for omleggingen som skisseres i 
utviklingsplanen. Mange, og spesielt mindre kommuner har i dag store utfordringer når det gjelder 
rekruttering. Omfattende interkommunalt samarbeid eller kommunereform må til for å gjøre 
kommunene i stand til å fylle sin tiltenkte rolle. 

 Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste er en kritisk suksessfaktor. 
RHSene er tiltenkt en sentral rolle. Prosessene frem mot etableringen av disse er av avgjørende 
betydning. Samtidighet i prosessene er et nøkkelord (sykehuset bygger ned, mens kommunene bygger 
opp). 

 Kapasitet og kompetansebehovet i primærhelsetjenesten generelt er økende (gitt demografisk 
utvikling, samhandlingsreform mm) samtidig som mange kommuner i dag har 
rekrutteringsutfordringer. På den annen side kan behovet for arbeidskraft i kommunene dempe de 
negative konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av lokalsykehus. 
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 Det stilles spørsmål ved det faglige grunnlaget for omleggingen innen psykiatrien. Familie 
og pårørende får en merbelastning ved hjemmebehandling. Dette kombinert med at utviklingsplanen 
ikke er tydelige på hvilke pasientgrupper kommunene skal håndtere skaper usikkerhet i kommunene. 
Kombinasjonen rus/psykiatri er allerede i dag krevende for kommunene. 

 Infrastruktur 
Det er usikkerhet knyttet til hvor mye av E39 som vil være utbygd i 2030. Utviklingsplanen forutsetter 
en reisetid på 1 t 30 min Kristiansand-Flekkefjord. Dette er et konservativt anslag.   Vi mener det er 
større sannsynlighet for kortere reisetid enn lengre reisetid i fremtiden.  

 Teknologi vil trolig ha meget stor betydning for tilgjengelighet og kvalitet i fremtidens 
spesialisthelsetjeneste. Fysisk avstand kan få mindre betydning i fremtiden. På den annen side kan ny 
teknologi gi nye behandlingsmuligheter og dermed økt etterspørsel med tilhørende kostnader. 
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1 Introduksjon 
1.1 Bakgrunn og problemstilling 
Utviklingsplan 2030, som nå er på høring, omfatter virksomheten og bygningsmassen til Sørlandet sykehus 
(SSHF). Prosjektet omfatter en planperiode frem til 2030 og i tillegg en scenarioperiode frem mot 2050. 
Utviklingsplan 2030 skal være Sørlandet sykehus’ helhetlige og langsiktige plan for utvikling av virksomheten. 
Planen beskriver både tjenestetilbud, driftsmodell, organisasjon og infrastruktur. Utviklingsplan 2030 skal 
være overordnet og peke ut retningen sykehuset skal bevege seg i de kommende årene. 

I arbeidet med å lage en utviklingsplan har man først beskrevet dagens situasjon for deretter å fremskrive 
hvordan man tror pasientforløp, befolkningen, infrastruktur og teknologi ser ut i landsdelen i 2030.  

Tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell er beskrevet: 

1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus 

2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus 

3. Ett sykehus 

I alle modellene kombineres sykehus med regionale helsesenter (RHS).  

Styret for SSHF har vedtatt følgende fem kriterier til bruk ved vurdering av alternative framtidige 
driftsmodeller: faglig kvalitet; helhetlige pasientforløp; samfunnsmessig bærekraft; tilgjengelighet og økonomi. 

Som en del av planarbeidet med Utviklingsplan 2030 har kommunene i Agder og SSHF gått sammen om å få 
gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse. I dette arbeidet ønsker man å få belyst risiko og sårbarhet ved de 
skisserte alternativene i Utviklingsplan 2030 hvor både sykehus-, kommunehelsetjeneste-, samfunns- og 
brukerperspektivet kommer tydelig fram. I arbeidet har det vært et vesentlig poeng å inkludere og lytte til 
berørte aktører for å supplere det eksisterende beslutningsunderlaget for den videre organiseringen og 
lokaliseringen av en vesentlig del av helsetjenesten på Sørlandet. 

Parallelt med dette prosjektet pågår en Samfunnsmessig konsekvensanalyse som i likhet med ROS-analysen er 
bestilt av kommunene i Agder og SSHF. Dette prosjektet vil belyse de samfunnsmessige konsekvensene av 
Utviklingsplan 2030 for Agder som helhet, kommunesamarbeidene/bo- og arbeidsmarkedsregionene på Agder 
og for kommunene som i dag har sykehus. Den samfunnsmessige konsekvensanalysen vil ferdigstilles og 
publiseres samtidig som ROS-analysen og en endelig rapport om økonomiske vurderinger. 

Høringsfristen utløper 15. november og høringsinnspillene vil sammen med de tre nevnte rapportene være 
viktige bidrag inn SSHFs arbeid med den endelige og reviderte Utviklingsplanen som fremlegges for styret på 
nyåret. I den endelige Utviklingsplanen vil SSHF, blant annet i lys av ny kunnskap ervervet gjennom nevnte 
prosjekter og høring, vurdere alle fem kriteriene før det konkluderes på hvordan planen skal tas videre, samt 
konkludere med hvilken driftsmodell som faller best ut når alle kriterier er hensyntatt.    

Både for kommunene og Sørlandet sykehus er det kritisk med et konstruktivt samarbeid i det videre arbeidet 
med Utviklingsplan 2030. Derfor mener vi det er av stor betydning å etablere et mest mulig fullstendig bilde av 
risiko og sårbarhet knyttet til utviklingsplanen, inkludert usikkerhet knyttet til dette. Dette kan gi grunnlag for 
at utviklingsplanen ikke bare anses som sykehusets plan, men også oppfattes relevant for landsdelen og 
kommunene.   

Vi har også en ambisjon om at arbeidet som legges ned i dette prosjektet også vil kunne gi et viktig bidrag i 
kommunenes eget helseplanarbeid og den videre samhandlingen mellom kommunene og staten på 
helseområdet. Selv om dette prosjekt ikke skal vurdere kommunenes organisering og tilbud til innbyggerne, 
mener vi at et overordnet mål må være at arbeidet bidrar til å legge til rette for best mulige helhetlige 
helsetjenester for befolkningen på Sørlandet, uavhengig av forvaltningsnivå. 
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1.2 Overordnet tilnærming
ROS-analysenskal ha som formål å gi en representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko og
sårbarhet forbundet med de alternative driftsmodellene som skisseresi høringsrapport med vedleggfor
Utviklingsplan 2030.

Helt sentralt i vår tilnærming til dette prosjekt har vært å sikre en bred involvering av aktører som berøresav
sykehusetsstrategiske veivalg. Derfor har vi valgt å bruke forholdsvis mye av ressurseneog tiden i dette
prosjektet på å lytte til berørte interessenter og få deressyn på sentrale risikoer og sårbarheter knyttet til
Utvikling splan 2030. Dette har vært viktig av to grunner: 1) for å få opp et mest mulig komplett
konsekvensbilde,men også2) for å forankre arbeidet utenfor sykehuset.Denne prosessenmener vi har verdi,
ikke bare for denne rapporten isolert sett, men vel såmye for det videre arbeidet med Utviklingsplan 2030 og
samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenestennår utfordringene på helseområdet skal adresseresi
årene fremover.

ROS-analysenskal ha en kvalitativ tilnærming, og værebasert på standarden NS 5814:2008.

I tilnærmingen til dette oppdraget har det vært vesentlig å skille det som ligger innenfor SSHFsstrategiske
handlingsrom, fra elementer som sykehusetikke har mulighet til å påvirke gjennom Utviklingsplan 2030. I
arbeidet med prosjektet har vi hatt fokus på å tydeliggjøre dette skillet, både i dialogen med interessenteneog i
denne rapporten.

De tre alternative driftsmodellene er åpenbart innenfor dette handlingsrommet, og vurdering av de fem
kriteriene for hver av de tre driftsmodellene har en sentral plass i høringsdokumentet.

I tillegg til dette vil vi vurdere risiko og sårbarhet knyttet til det vi benevner som prinsipielle struk turvalg og
som handler om strategiske veivalg sykehuset tar i Utviklingsplanen, uavhengig av de tre driftsmodellene.

Figuren under illustrerer denne tilnærmingen.

Figur 1: Illustrasjon av SSHFs strategiske handlingsrom i Utviklings plan 2030 : prinsipielle strukturvalg og
tre alternative driftsmodeller

I Utviklingsplan 2030 leggesen rekke forutsetninger av ulik karakter til grunn. Dersom disseviser segikke å
stemme, kan det i større eller mindre grad endre vurderingene av risiko og sårbarhet. Når vi senereskal drøfte
risiko og sårbarhet innenfor ulike risikoområder, må vi leggetil grunn at forutsetningene i utviklingsplanen
ligger fast.

I den grad det identifiseres usikkerhet knyttet til sentrale forutsetninger eller eksterne rammebetingelser som
kan endre vurderingene av risiko og sårbarhet eller gjennomførbarheten til de ulike modellene og prinsipielle
strukturvalgene , vil dette adresseresi et egetkapittel i denne rapporten. Usikkerhet knyttet til forutsetningene
kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, manglende realisme, uklare beskrivelser
eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale rammebetingelser som samhandlingsreformen
eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet eller infrastruktur og teknologisk utvikling
innen helsesektoren

Prinsipielle strukturvalg (uavhengig av driftsmodell)

Driftsmodell 1

Alternative driftsmodeller

Driftsmodell 2 Driftsmodell 3
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1.2.1 Prinsipielle strukturvalg
Figur 2: Illustrasjon av SSHFs strategiske handlingsrom i Utviklingsplan 2030 : prinsipielle strukturvalg

Benevnelsenprinsipielle strukturvalg er benyttet om omlegginger i sykehusetsvirksomhet som skjer uavhengig
av de tre alternative driftsmodellene. Utviklingsplan 2030 går forholdsvis langt i å beskrive innhold og
organisering av fremtidens sykehustjenester,herunder sier den en del om forventet oppgavefordeling mellom
sykehusetog kommunene. Oppgavefordelingen mellom kommune og sykehusreguleres av lovverk og avtaler og
vil i prinsippet væreuavhengigav sykehusstruktur. Det er imidlertid forslag i utviklingsplanen som indikerer en
mer omfattende oppgaveforskyvning enn hva som beskrives i nasjonale føringer. Dette er likt i alle alternativ,
men må likevel håndteres i analysen.Beskrivelsen av oppgaveoverføring er basert på foretakets besteskjønn og
har blitt til gjennom faglige drøftinger og avklaringer i arbeidsgruppene for pasientforløpsanalysene.I
utviklingsplanen presenterer sykehusetet fremtidssenario de mener vil væresykehusetsaktivitetsnivå i 2030,
når det gjelder liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Følgendeendringsfaktorer er vurdert i
arbeidsgruppene for pasientforløpsanalysene:

1. Epidemiologi og endringer i medisinsk behandling

2. Overordnede (nasjonale, regionale eller lokale) strategier

3. Oppgavefordeling mellom sykehus

4. Oppgavefordeling mellom sykehusog kommuner

5. Omstilling fra døgn til dag/poliklinikk

6. Intern effektivisering av arbeidsprosesserog pasientforløp

7. Endring i oppholdsmåter i spesialisthelsetjenesten

8. Effekt av økt forventningspress, etterspørsel

SSHFskriver i utviklingsplanen at "Samhandlin gsreformen vil væreen pådriver for endring i pasientstrømmer
der en del pasienter som i dag behandles i spesialisthelsetjenestenvil bli behandlet hjemme, i institusjoner
drevet av kommunene, eller i et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten." Det presiseresogså
at det er usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som er realisert i 2030 og hvilke effekter de vil ha for
spesialisthelsetjenesten.

Innenfor somatikken estimeresoverføring av 24 000 liggedager fra sykehusettil kommunehelsetjenesten, samt
en overføring av 100 000 polikliniske konsultasjoner fra sykehusettil primærleger eller samarbeidsordninger
mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Innenfor psykiatrien skisseresen reduksjon i døgnplasserpå 39 % parallelt med en styrking av det polikliniske
tilbudet på 65 %, samt økendegrad av ambulerende virksomhet.

Det kan diskuteres hvor stor del av den foreslåtte omleggingen som skyldes samhandlingsreformen og andre
eksterne faktorer, og såledesligger utenfor sykehusetsstrategiske handlingsrom. Det vil trolig væreulike

Prinsipielle strukturvalg (uavhengig av driftsmodell)

Somatikk

Psykiatri

� Det forutsettes at totalt ca. 24 000 liggedager overføres til kommunehelsetjenesten.

� Det forutsettes en reduksjon på 100 000 polikliniske konsultasjoner. Dette er i første rekke kontroller
som kan overføres til primærleger eller som kan utføres desentralt i samarbeidsordninger mellom
kommunal- og spesialisthelsetjeneste.

� Innen psykiatri foreslås en betydelig omlegging av ressursbruken fra døgndrift (-39%) til poliklinikk
(+65%), dagbehandling og ambulant virksomhet.
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oppfatninger blant interessenteneom dette. Når det gjelder psykiatrien foreslås i utviklingsplanen at all
døgnbehandling i DPSskal avvikles og arbeidsgruppen sier selv at dette er banebrytende og nødvendigvis må
bearbeidesog væregjenstand for grundige forberedelser spesielt i samarbeid med kommunene. Vi har valgt å
belyseomleggingen i bådesomatikken og psykiatrien forholdsvis grundig i vår analyseettersom dette
representerer sykehusetstolkning av hva ulike endrin gsfaktor vil bety, herunder samhandlingsreformen.
Nasjonale myndigheter har ikke vært tydelige på hvordan samhandlingsreformen skal operasjonaliseresfrem
mot 2030, utover at dette skal skje gjennom samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.Vi anser at
risiko og sårbarhet knyttet til sykehusetsprinsipielle strukturvalg er interessante å få belyst og bør ha en sentral
plass i den videre behandlingen av Utviklingsplan 2030.

1.2.2 Alternative driftsmodeller
Figur 3: Illustrasjon av fo rskjellene og likhetene ved valg av driftsmodell

Sykehusetpresenterer i Utviklingsplan 2030 tre driftsmodeller som representerer alternativer løsninger for
oppgavefordeling mellom sykehuseneog regionale helsesenter(RHS). RHS er nye samhandlingsarenaer med
bådesykehus,kommuner og private som tjenesteleverandører.

I analysenvil vi ta for ossulike risikoer og sårbarheter og drøfte hvordan dissevil slå ut i de tre driftsmodellene,
på lokalt og regionalt nivå.
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2 Prosess og metode
2.1 Analysemodell
En ri siko- og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse)bidrar til å gi en oversikt over forhold som kan redusereeller
true et systemsevne til å fungere. I en slik prosessidentifiseres relevantesårbarheter og risikoer. Denne
gjennomgangenav Utviklingsplan 2030 tar utgangspunkt i hovedprinsippene for risikovurderinger slik de bl.a.
beskrives i Norsk Standard 5814:2008 "Krav til risikovurderinger" (NS 5814).

NS 5814stiller krav om at risikovurderinger skal inngå som ett element i all risikostyring . De skal gi nødvendig
faglig grunnlag for beslutninger som angår sikkerhet. Vurderingene bidrar til at beslutningstagere får økt
kunnskap og kan velgede mest robuste løsningene, dvs. den med lavest iboende risiko . NS 5814 trekker frem
god kommunikasjon med interne og eksterne interessenter som et sentralt element i dissevurderingene:

"Under arbeidet med risikovurderingen er god kommunikasjon med aktuelle interne og eksterne
interessenter viktig. Dette sikrer tilgang til all relevant informasjon og bidrar til at
oppdragsgiv er/beslutningstaker får forankring/eierskap til vurderingens konklusjoner og
anbefalinger " (NS 5814: 2008 s. 3)

ROS-analysenav Utviklingsplan 2030 er basert på en bred og inkluderende prosess.Basert på beskrivelsen i NS
5814er den gjennomført i følgende hovedfaser:

- Planlegge: Etablering av omforent prosessog metode
- Identifisere: Identifisering av sårbarheter

- Analysere: Analyseav samlet risiko
- Rapportere: Presentasjonav risiko og forslag til oppfølging

For en nærmere beskrivelseav faseneog inn holdet i disse,se figur under.

Figur 4 Fasene og arbeidsoppgavene i en ROS-analyse

2.2 Analyseområder
I analysenav Utviklingsplan 2030 er det tatt utgangspunkt i følgende risikoområder :

- Faglig kvalitet
- Helhetlig pasientforløp

- Tilgjengelighet
- Økonomi
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For en nærmere beskrivelse av innholdet i de fire risikoområdene, se tabellen under:  

Tabell 5: Beskrivelse av de fire risikoområdene. Kilde Utviklingsplan 2030 

Risikoområde Vurderingsgrunnlag 

Faglig kvalitet 

På nivå som beskrevet i 
nasjonale og regionale 
veiledere 

 

 Tilstrekkelig aktivitet/volum, robusthet for endring og faglig utvikling 

 Faglig bredde, kompetanse og oppgaver 

 Høyspesialiserte tjenester, diagnostikk og behandling er tilgjengelig 24/7 

 Gode beredskapsløsninger (rutiner og organisering) 

 En adresse for akutt, kritisk sykdom og livsviktige tilbud  

 Rekrutteringsevne (attraktivt fagmiljø, arbeidsmiljø, bomiljø, nærhet til 
samfunnsfunksjoner) 

 Forskning og utvikling, ressurser og volum 
 

Helhetlig pasientforløp 

Det skal være, og pasienten 
skal oppleve, kontinuitet i 
pasientforløpet 

 Sykehuset er en kompetansebase for klinisk ekspertise og støtte. 
Tilgjengelighet til tverrfaglig ekspertise  

 Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal 
behandles hvor  

 Tilby spesialisthelsetjeneste ”utenfor sykehuset” – der hvor pasienten bor. 

 God samhandling og samarbeid mellom avdelinger i sykehuset 

 God samhandling og samarbeid mellom sykehus og kommuner/andre 
samarbeidspartnere 

 Kontinuitet i diagnostikk og behandling 
 

Tilgjengelighet 

Tilgang for alle innen 
forsvarlig avstand/reisetid 

 Forsvarlig tids- /reiseavstand ved akutt sykdom. 

 Lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen (men varierende avstand) 

 God tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser for akuttpasienter  

 Hensiktsmessig avstand eller tekniske løsninger for pasienter med hyppig 
behov 

 Nærhet til generelle tjenestetilbud og for pasienter innenfor psykiatri og 
rus- og avhengighetsbehandling 
 

Økonomi 

Optimal ressursutnyttelse og 
langsiktig bærekraft. 

 

 ”Mest mulig helse for hver krone” 

 Beredskapskostnader, ressurseffektive løsninger 

 Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, teknologibruk og 
arealbruk 

 Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger, 

 Kostnader ved utvikling, drift og vedlikehold av bygningsmassen 

 Samarbeid/oppgavedeling med kommuner og private  

 Fleksibilitet og elastisitet i bygg og tekniske løsninger 
 

Disse fire risikoområdene er identiske med fire av vurderingskriteriene som er benyttet i Utviklingsplan 2030. 
Det femte vurderingskriteriet, "samfunn", er ikke definert som et eget risikoområde i ROS-analysen fordi dette 
blir grundig og helhetlig behandlet i den samfunnsmessige konsekvensanalysen som gjennomføres parallelt 
med denne analysen. For ytterligere informasjon om dette området henvises til rapporten "Samfunnsmessig 
konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030, SSHF".  

I tillegg til de fire risikoområdene har vi valgt å belyse usikkerhet og gjennomføringsrisiko som et eget tema. 
Dette tema omfatter ulike interne og eksterne faktorer og usikkerhetsmomenter som kan tenkes å påvirke 
gjennomførbarheten av de ulike modellene og strukturvalgene som beskrives i Utviklingsplan 2030.  
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2.3 Metod isk tilnærming
Risiko og sårbarhet er hovedkomponenter i en ROS-analyse.I NS 5814defineresrisiko på følgende måte:

"Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensenav en uønsket hendelse" (NS
5814:2008 s. 6)

Sårbarhet defineres på følgendemåte:

"Manglende evnehos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelseog til å
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen" (NS 5814: 2008 s. 6)

Oppsummert ser ROS-analysen på hvordan ulike typer påkjenninger, ogsåkalt uønskedehendelser, påvirker
systemets evnetil å fungere. Økt sårbarhet gir høyereiboende risiko. I denne analysenvurderes dermed de
ulike driftsmodellenes sårbarhet opp mot hverandre – dette for å få frem hvordan valg av modell gir forskjellig
risiko .

Det sentrale i denne ROS-analysener å skapeforståelse av det relativ e forholdet mellom modellene – dvs.
sårbarhet og risiko knyttet til de ulike alternativ ene. Det er ikke lagt opp til en kvantitativ gjennomgang av
sannsynlighet og konsekvens,men en kvalitativ ekspertvurdering av risiko og sårbarhet med utgangspunkt i
gjennomførte arbeidsseminarer. I tillegg er en rekke dokumenter er gjennomgått, bådesom generell
bakgrunnsinformasjon og direkte som kildehenvisninger i analysen.Samtlige respondenter er gitt muligheten
til å oppgi relevant dokumentasjon inn i prosjektet. Fullstendig litteraturliste finnes bakerst i denne rapporten.

2.4 Gjennomføring
2.4.1 Organisering av prosjektet
PwChar hatt en prosjektorganisering beståendeav en prosjektleder med et dedikert kjerneteam og
ekspertressursersom har vært trukket inn ved behov. Prosjektet har løpt helt parallelt med Samfunnsmessig
konsekvensanalyseav Utviklingsplan 2030, som PwCogsåhar hatt ansvar for og flere prosjektmedlemmer har
jobbet på beggeprosjektene. Intervjuer og workshops har i stor grad vært planlagt og gjennomført felles for de
to prosjektene, noe som har minsket belastningen på interessentene.

Figur 5 Milepæler ROS-analyse

Prosjektperioden har vært fra 13. juni 2014 til 15.september 2014.

I forbindelse med prosjektet ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra både kommunene og SSHF
som har fulgt arbeidet med ROS-analysen.Denne gruppen har hatt en sentral rolle, bådesom
informasjonskanal og sparringspartner, og ved forankring av bådeundersøkelsesdesign,funn og sluttrapport.
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Tabell 6 Arbeidsgruppens medlemmer 

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Per W. Torgersen Prosjektleder/SSHF 

Janne B. Brunborg Rådgiver/ Kristiansand kommune 

Kjell Rune Olsen Kommunalsjef/ Marnardal kommune 

Ottar T. Christiansen Kommunelege /Risør kommune 

Hans Kristian Solberg Beredskapsrådgiver/SSHF 

Per Engstrand Fagdirektør/SSHF 

 

2.4.2 Aktiviteter i prosjektet 
Tabell 7 Møter med arbeidsgruppen 

Dato Tema 

13.06 Oppstartsmøte 

05.09 Presentasjon av foreløpige funn og forankring av struktur 

11.09 Presentasjon av utkast av rapport 

 

I denne analysen har fase to og tre blitt slått sammen – dvs. identifisering av sårbarheter og analyse av risiko 
har blitt gjort samlet gjennom gruppeintervjuer/workshops. PwC gjennomførte samtlige gruppeintervjuer i 
løpet av en to-ukers periode i august. Deltakerne var representanter for kommunene i Agder (politisk og 
administrativt nivå) og Sørlandet sykehus HF. I tillegg ble en rekke enkeltpersoner intervjuet stedlig, per 
telefon eller video i forkant og etterkant av gruppeintervjuene. I forkant av alle intervjuer ble det sendt ut 
informasjon om prosjektet og om gjennomføringen av intervjuet. Dette for at deltakerne skulle stille best mulig 
forberedt.  

Målet med intervjuene var å oppnå så god forståelse og innsikt som mulig og dokumentasjonen fra intervjuene 
utgjør et vesentlig grunnlag for de videre analysene. Det fremkommer ikke i denne rapporten hvem som har 
sagt hva, men vi har informert om at vi vil være åpne om hvem vi har intervjuet. Vi tok notater fra intervjuene, 
men dette var kun til bruk som støtte for vårt arbeid, ikke for gjengivelse. 

Av praktiske årsaker ble det noe ulikt antall respondenter, sammensetning og lengde på intervjuene. I 
planleggingen av intervjuene la vi derfor vekt på en tilnærming som skulle sikre at vi satt igjen med det de 
enkelte mente var det viktigste å få belyst, muligens på bekostning av at ikke alle tenkelige dimensjoner ble 
diskutert i alle intervjuene. 

Vi innledet alle gruppeintervjuer med en felles presentasjon som satt de to prosjektene (ROS og 
samfunnsanalysen) i en kontekst, og som sa noe om tilgrensede prosesser og nødvendige avgrensinger.  

I tabellen nedenfor vises deltakerne i intervjuene på organisasjonsnivå. Til sammen har over 150 personer vært 
intervjuet i forbindelse med dette prosjektet. Oversikt over hvilke personer som har deltatt på de ulike 
intervjuene/workshopene framgår i eget vedlegg (vedlegg 1).  

  

Side�213



ROS-analyse av Utviklingsplan 2030 

18 
 

 

Tabell 8 Overordnet oversikt intervjuer/workshops 

Dato Deltagere Møteform 

26.06 NHO Agder Innledende intervju  
27.06 Regionplan Agder Innledende intervju  
01.07 Universitetet i Agder Innledende intervju  
03.07 KS Agder Innledende intervju  
04.07 Pasient og brukerombud (Aust- og Vest-Agder) Innledende intervju  
11.08 Setesdalsregionen Workshop 
12.08 Knutepunkt Sørlandet Workshop 
13.08 Arendal kommune Workshop 
14.08 Listerregionen Workshop 
14.08 Flekkefjord kommune Workshop 
18.08 Lindesnesregionen Workshop 
19.08 Kristiansand kommune Workshop 
20.08 Østre Agder Workshop 
21.08 Tillitsvalgte allmennleger for legeforeningen Intervju 
22.08 SSHF (Virksomhetsgruppen) Workshop 
25.08 Fylkesmenn og fylkeskommuner Workshop 
01.09 Tillitsvalgte ved sykehusene Telefon og videointervjuer 
01.09 Sørlandsbenken Stortinget Telefonintervjuer 
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3 Risiko og sårbarhet  
3.1 Innledning 
Risiko og sårbarhet er diskutert og vurdert innenfor følgende fire risikoområder: 

- Faglig kvalitet 

- Helhetlige pasientforløp 

- Tilgjengelighet 

- Økonomi 

Disse risikoområdene er i utgangspunktet identiske med fire av vurderingskriteriene som er brukt i 
Utviklingsplan 2030. Det femte vurderingskriteriet, "samfunnsmessig bærekraft" er ikke definert som et 
risikoområde i denne analysen ut fra at denne dimensjonen dekkes gjennom den samfunnsmessige 
konsekvensanalysen.  

Innenfor hvert av de fire risikoområdene belyses og drøftes ulike risikoer og sårbarheter knyttet til henholdsvis 
de ulike driftsmodellene og de prinsipielle strukturvalgene. Mange av risikoene og sårbarhetene som er 
identifisert er relevante innenfor flere av risikoområdene eller vanskelige å kategorisere etter strukturen som er 
lagt opp. Enkelte perspektiv vil dermed kunne bli belyst under flere risikoområder.  

Presentasjon og drøfting av risikoer og sårbarheter er basert på input og argumentasjon fra deltakerne i 
workshopene og intervjuene. I tråd med den metodiske tilnærmingen er det i liten grad gjort vurderinger av hva 
som er akseptabel risiko og sårbarhet, hvor lett eller vanskelig det vil være å kompensere for risikoene og 
sårbarhetene eller hvor "reelle" de ulike risikoene og sårbarhetene er fra et objektivt ståsted. Målet har snarere 
vært å belyse og drøfte et bredt spekter av større og mindre sårbarheter og risikoer for å sikre et best mulig 
grunnlag for det videre arbeidet med Utviklingsplan 2030. 

Risikoer og sårbarheter som følger av andre faktorer enn strategiske valg som skisseres og beskrives i 
utviklingsplanen behandles ikke i denne delen av analysen.  

Informasjonsinnhentingen har imidlertid avdekket betydelig usikkerhet ved utviklingstrekk, premisser, 
eksterne faktorer og sykehusinterne forhold som antas å ha stor betydning for både risiko, sårbarhet og 
gjennomførbarhet for de ulike driftsmodellene og strukturvalgene. Eksempler på dette kan være nasjonale 
reformer, premisser for demografisk og epidemiologisk utvikling, teknologisk utvikling og framtidig 
finansiering av helsetjenester. Denne typen usikkerhet belyses og drøftes i kapittel 4 "Usikkerhet og 
gjennomføringsrisiko.  
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3.2 Faglig kvalitet 

3.2.1 Beskrivelse av risikoområdet 

Uavhengig av framtidig driftsmodell, struktur og innretning på tjenesten er det i følge Utviklingsplan 2030 en 
ambisjon for Sørlandet sykehus HF å levere tjenester med faglig kvalitet på nivå som beskrevet i nasjonale og 
regionale føringer. Vurderingskriteriet "faglig kvalitet" slik det er beskrevet i utviklingsplanen har et bredt 
innhold og avhenger av flere faktorer.  Sentrale dimensjoner som både framgår i utviklingsplanen, og som også 
har preget arbeidet med ROS-analysen er:  

 Sammenhengen mellom volum og kvalitet (med volum menes tilstrekkelig antall behandlinger for å 
oppnå god nok kvalitet) 

 Store og robuste fagmiljø 

 Høyspesialiserte tjenester med kontinuerlig tilgjengelighet 

 Evne til å rekruttere spesialister og annen nødvendig kompetanse 

 Akuttberedskap  

 Evne til å gi enhetlige og likeverdige tjenester 

 Vilkår for forskning og utvikling, herunder relasjon til eksterne forskningsmiljø, universitet/høyskoler 
 
Disse dimensjonene er særlig sentrale i vurderingen av de tre driftsmodellene. De prinsipielle strukturvalgene 
er primært vurdert ut fra risiko og sårbarhet knyttet til kompetanse, kapasitet og tjenestekvalitet.  

 

3.2.2  Risiko og sårbarhet knyttet til de tre driftsmodellene 

Dialogen med de ulike interessentene viser tydelig at alle aktører stiller høye krav til den faglige kvaliteten på 
SSHF sine helsetjenester. Likevel kommer det fram et komplekst bilde når sårbarheter og risikoer knyttet til 
faglig kvalitet er blitt identifisert. I noen grad viser den innhentede informasjonen at mange av 
problemstillingene er komplekse og ulike hensyn trekker i ulik retning. Samtidig bærer materialet preg av 
betydelig uenighet om hva som skaper sårbarhet og hva som skaper robuste systemer/tjenester.  

Sammenhengen mellom volum og kvalitet 
Et tema som har vært drøftet er forholdet mellom volum og kvalitet på tjenestene. En del av informantene har 
tatt til orde for at kvaliteten på enkelte tjenester kan bli svekket dersom volumet av tjenesten er så lavt at det 
aktuelle fagpersonellet ikke får tilstrekkelig "mengdetrening". Det henvises i denne sammenheng særlig til høyt 
spesialiserte og akutte tjenester, gjerne innenfor kirurgi og traumebehandling. Det er imidlertid uenighet om 
hvorvidt denne sammenhengen er dokumentert innenfor ulike fag og ev. hva som er grensen for når et volum er 
"stort nok". Likevel synes det å være rimelig bred enighet om at det for enkelte høyt spesialiserte tjenester 
kreves betydelige volum for å oppnå ønsket kvalitet og at disse tjenestene har høyere sårbarhet i modell 1 enn i 
modell 3. Modell 2, som har sentralisert de mest spesialiserte tjenestene, vurderes å ha lavere sårbarhet enn 
modell 1, men høyere enn modell 3 siden en del funksjoner er fordelt på flere lokasjoner. 

Store og robuste fagmiljø 
Ett av argumentene som taler for at høyt volum vurderes som positivt for faglig kvalitet er at det muliggjør store 
robuste fagmiljø. Mange av informantene beskriver gode, brede fagmiljø som en svært viktig verdi i seg selv 
som i tillegg antas å ha stor innvirkning på bl.a. faglig kvalitet. Store fagmiljø beskrives som viktig både for 
faglig utvikling, rekruttering og evne til å yte høy kvalitet til pasienter med komplekse sykdommer/tilstander 
hvor ulike fagdisipliner involveres i diagnostikk og behandling. Selv om de ulike informantgruppene vektlegger 
betydningen av fagmiljø forskjellig, er det gjennomgående enighet om at sårbarheten knyttet til fagmiljø er 
vesentlig større i modell 1 og 2 sammenlignet med modell 3, både pga. oppsplittingen som følger av 
desentralisert struktur og fordi rekrutteringsevne, attraktivitet og muligheter for faglig utvikling antas å være 
best i modell 3.  

Høyspesialiserte tjenester med kontinuerlig tilgjengelighet 
Det har i lang tid pågått en utvikling i retning av at medisinen blir mer spesialisert. Flere sykdommer og 
tilstander behandles av multidisiplinære team. I en del tilfeller må slike team være tilgjengelige kontinuerlig. 
Situasjoner hvor det er behov for ulike typer spesialistkompetanse kan løses både ved at spesialistene sitter 
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sammen rundt den enkelte problemstilling, og ved å benytte telemedisinske/teknologiske hjelpemidler. I 
hvilken grad kommunikasjon ved hjelp av video/telefon o.l. kan kompensere for fysisk tilstedeværelse vil 
naturligvis avhenge av hvilken situasjon man skal håndtere. Generelt vil uansett de desentraliserte modellene (1 
og 2) har større sårbarhet knyttet til denne type behandling enn modell 3, og særlig i tilfeller hvor kontinuerlig 
tilgjengelighet er nødvendig.  

Rekruttering 
Rekruttering av spesialister har vært et sentralt tema innenfor risikoområdet "faglig kvalitet". Enkelte hevder at 
store, brede fagmiljøer i seg selv virker stimulerende for rekruttering. Det pekes også på forventninger om at 
framtidens spesialister ønsker store fagmiljø og lavere vaktbelastning enn det som har vært vanlig tidligere. 
Disse perspektivene indikerer generelt sett høyere sårbarhet knyttet til rekruttering i modell 1 og 2 enn modell 
3. Dette vil trolig gjelde særskilt for rekrutteringssvake og høyspesialiserte fag.  

Imidlertid har analysen også avdekket viktige rekrutteringssårbarheter for modell 3. For det første legges det i 
denne modellen opp til utstrakt grad av ambulante tjenester lokalisert ved RHS. Dette er et element også i 
modell 1 og 2, men i mindre utstrekning enn i modell 3. Mange informanter stiller spørsmål ved hvorvidt de 
ulike spesialistene er motivert for å jobbe ambulant ved RHS som potensielt har ganske lang avstand fra 
sykehuset. Hvis motivasjonen for en slik arbeidsform er lav vil dette både kunne øke sårbarhet mht. 
rekruttering, men også til iverksettingen av økt ambulant virksomhet som strategisk veivalg. For det andre 
pekes det på rekrutteringssårbarhet ved sykehusene i Flekkefjord og Arendal i perioden fra beslutning om nytt 
sykehus tas til sykehuset står ferdig. Denne perioden vil trolig var i minst 10-15 år. Omfattende 
rekrutteringsvansker på to av SSHF sine sykehus i en så lang periode vil kunne ha betydelige konsekvenser for 
faglig kvalitet og opprettholdelse av tilbud.  

Akuttberedskap 
De tre driftsmodellene skiller seg vesentlig fra hverandre mht. akuttberedskap. I modell 1 har alle sykehusene 
tilnærmet fulle akuttfunksjoner, mens både fødetilbud og en del andre spesialisert akuttfunksjoner er 
sentralisert til hovedsykehuset i modell 2. Modell 3 har naturligvis alle akuttfunksjonene sentralisert. I arbeidet 
med å identifisere sårbarheter knyttet til akuttberedskap har diskusjonene vært preget av to sentrale hensyn 
med motstridende konklusjoner. Det ene hensynet er avstand til nærmeste akuttmottak. For en stor andel 
pasienter vil denne avstanden øke betydelig i modell 3 sammenlignet med modell 1. I modell 2 vil 
avstandsøkningen gjelde fødetilbud og andre akuttfunksjoner som ev. sentraliseres. Sårbarheter knyttet til 
avstandshensynet hører etter vår vurdering hjemme under risikoområdet "tilgjengelighet" og beskrives 
nærmere i kap. 3.4. Det andre hensynet handler om kvalitet, spesialisering og volum knyttet til 
akuttfunksjonene. En del informanter argumenterer med at akutte sykdommer/tilstander, bl.a. 
traumebehandling, ofte krever et stort velfungerende system med mange ulike spesialister og fagpersoner 
tilgjengelig, og at SSHF ikke er stort nok til å opprettholde høy kvalitet på slike funksjoner flere steder samtidig. 
Denne argumentasjonen indikerer at den beste kvaliteten oppnås i modell 3 – altså at sårbarheten er størst i 
modell 1 og 2.  

Sårbarhet knyttet til krisehåndteringsevne har også i noen grad blir diskutert i workshopene. I likhet med for 
akuttberedskap preges også dette området av ulike legitime argumenter som gir motsatte konklusjoner mht. 
hvilken modell som har størst sårbarhet. I modell 1 og 2 argumenteres det for at man bygningsmessig (tre 
lokasjoner) har større fleksibilitet og dermed mindre sårbarhet ved krisesituasjoner. Tilsvarende argumenteres 
det med at modell 3 sikrer større samlet kapasitet på en lokasjon og muliggjør en mer profesjonalisert 
organisasjon som reduserer sårbarheten når alvorlige krisesituasjoner oppstår.  

Enhetlige og likeverdige tjenester 
Helseforetakets evne til å gi enhetlige og likeverdige helsetjenester til befolkningen uavhengig av hvor de 
befinner seg i regionen, kan også påvirkes av modellvalg. Innenfor denne dimensjonen er det pekt på sentrale 
sårbarheter for modell 1 og 2. Et helseforetak som har tre sykehus med ulikt tjenesteinnhold, ulik kompetanse 
og ulik kultur og tradisjon gir økt sårbarhet for at pasienter kan få et kvalitativt forskjellig tilbud avhengig av 
hvilket sykehus de kommer til. Denne sårbarheten understøttes av de ledelsesmessige utfordringene som 
ledsages av en desentralisert modell. Disse utfordringene illustreres tydelig gjennom de lokasjonsavhengige 
motsetningsforholdene og konfliktene som helseforetaket opplever. 
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Forskning og utvikling 
Forskning og fagutvikling er også viktige aspekter innenfor risikoområdet "faglig kvalitet". Det er særlig to 
faktorer som har vært sentrale i diskusjonene av disse aspektene. Den ene gjelder i hvilken grad de ulike 
driftsmodellene understøtter og stimulerer til forskning og fagutviklingsarbeid. I denne sammenhengen er 
modellene 1 og 2 vurdert som mest sårbare ut fra at sentralisering og en samling av ressursene i seg selv vil 
kunne styrke disse aktivitetene. Det vil også være større muligheter til å la klinikere i perioder gå ut av driften 
for å drive forskning på et stort sykehus sammenlignet med i mindre miljøer. Den andre faktoren handler om 
relasjoner og samarbeid med eksterne aktører med Universitetet i Agder som den mest sentrale. Også her 
vurderes modell 1 og 2 og ha høyest sårbarhet pga. ressursspredningen i disse modellene. En Kristiansand-nær 
plassering av sykehuset i modell 3 er imidlertid vurdert som en viktig forutsetning for redusert sårbarhet i 
denne modellen.  

 

3.2.3  Risiko og sårbarhet knyttet til de prinsipielle strukturvalgene 

De prinsipielle strukturvalgene som i utviklingsplanen presenteres som uavhengige av modell, synes i ulik grad 
å innebære sårbarheter for faglig kvalitet på helsetjenesten.  

Det mest sentrale grepet som skisseres innenfor somatikk er en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunehelsetjenesten. Dette er operasjonalisert i form av ca. 24 000 liggedøgn og ca. 100 000 polikliniske 
konsultasjoner. Overføringen av sengebasert virksomhet er basert på vurderinger fra somatikkrapporten, og 
oppgavene som tenkes overført utgjør den delen av aktiviteten som ligger tettest mulig opp mot det 
kommunehelsetjenesten allerede omfatter. Etableringen av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud (KØH) i 
Agderregionen vil trolig utgjøre ca. halvparten av det samlede volumet på 24 000 liggedøgn. (Basert på KS sin 
beregningsmodell for KØH-senger i Agderregionen vil omfanget være ca. 13 800 liggedøgn.)  

Denne oppgaveoverføringen kan i to dimensjoner utgjøre sårbarhet knyttet til faglig kvalitet. For det første kan 
overføringen øke presset på utskrivingspraksisen i sykehuset med for tidlige utskrivinger som mulig 
konsekvens. For tidlig utskriving kan igjen gi utilstrekkelig behandling og oppfølging og gjerne økt risiko for 
reinnleggelse. Dette vil i tilfelle være en reduksjon i faglig kvalitet for pasientene. For det andre kan kompetanse 
og kapasitet i den kommunale helsetjenesten innebære en sårbarhet. I den grad enkelte har små fagmiljøer, lave 
pasientvolum og sårbar kompetanse, kan økningen i omfang av "tyngre" og mer faglig krevende pasienter bidra 
til at sårbarheten blir større. Datagrunnlaget vårt indikerer at denne sårbarheten er mest relevant i mindre 
kommuner.  

Overføringen av 100 000 polikliniske konsultasjoner antas ikke å utgjøre noen vesentlig sårbarhet mht. faglig 
kvalitet. Alle de ulike informantgruppene synes å være enige om at en slik overføring vil være 
kompetansemessig håndterlig for fastlegene, samtidig som det vil kunne gi nye faglige dimensjoner til 
allmennpraksis. Det vil imidlertid være behov for å justere kapasiteten til fastlegetjenesten slik at 
oppgaveveksten ikke øker sårbarheten knyttet til andre deler av fastlegenes virksomhet, eksempelvis 
forebygging og kommunale oppgaver.  

Innenfor psykisk helsevern og rus skisseres en omfattende omlegging av ressursbruken fra døgnbehandling til 
dag- og poliklinisk behandling. Et ledd i denne omleggingen er å avvikle døgnplasser ved DPS. Det legges også 
opp til sterk satsing på ambulante tjenester.  

Informantene fra kommunal tjeneste uttrykker sterk bekymring for de konsekvensene en slik endring i 
tjenestetilbudet kan ha for den samlede faglige kvaliteten for pasientgruppen innenfor rus og psykiatri. 
Bekymringen skyldes flere forhold. For det første vil en reduksjon i antall døgnplasser kunne øke presset på 
kommunale tjenester, kanskje særlig innenfor botilbud og hjemmebaserte tjenester. Man kan se for seg at 
pasienter som flyttes fra seng til poliklinisk behandling fremdeles vil ha et behov for hjelp mellom 
behandlingene, og at dette vil måtte håndteres av kommunal tjeneste. Ut fra presisjonsnivået i Utviklingsplan 
2030 er det svært vanskelig å beregne omfanget at et slikt behov, men det vil uansett kreve en økning i 
kapasiteten på tjenesten. Disse tjenestene oppleves allerede i dag som svært sårbare i mange kommuner, og en 
ev. behovsvekst vil naturligvis øke sårbarheten.  
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For det andre forventes omleggingen av ressursbruken innenfor psykisk helsevern og rus å øke kravene til 
kompetanse i den kommunale tjenesten som følge av utvidet kontaktflate med pasientgruppen. Også 
kompetansesituasjonen innenfor dette området oppleves svært sårbar allerede i dag. Det vil derfor være risiko 
for at den faglige kvaliteten på tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus svekkes som følge av sårbar 
kompetanse.  

Et tredje forhold som en del informanter har vært opptatt av er hvilke konsekvenser utviklingsplanen vil få for 
akuttbehandlingen innen rus og psykisk helsevern. Det er frykt for at reduksjonen i tallet på døgnplasser vil 
redusere spesialisthelsetjenesten sin kapasitet til å håndtere akuttpasienter. Denne bekymringen er særlig 
kommunisert i kommuner med lang avstand til spesialisthelsetjenesten hvor det naturligvis er mer krevende å 
få etablert velfungerende akutt-ambulante tjenester sammenlignet med sykehusnære kommuner.  

Et viktig aspekt ved disse risikoene og sårbarhetene er at kommunene og andre interessenter opplever en 
betydelig usikkerhet knyttet til innretningen på selve omleggingen. Det er bl.a. uklart hvilket tempo 
omleggingen skal gjennomføres med og hvilke prosesser som er planlagt i forbindelse med omleggingen. Det er 
også uklart hvorvidt det forventes endringer i ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og sykehus. I 
denne sammenheng er det bl.a. pekt på ulikhetene i lovverket som regulerer henholdsvis kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Videre er det uklart hvilke pasientgrupper den skisserte omleggingen skal gjelde for, og 
dermed hvilke pasientgrupper kommunene kan få et økt oppgavevolum knyttet til.  

 

3.2.4  Oppsummering faglig kvalitet 

Vi har analysert risiko og sårbarhet innenfor risikoområdet "faglig kvalitet" i lys av en rekke dimensjoner. 
Analysen viser at risikoområdet er preget av høy kompleksitet hvor mange faktorer har betydning, og hvor ulike 
forhold er gjensidig avhengige av hverandre. De ulike driftsmodellene er analysert langs syv dimensjoner. Seks 
av disse, "sammenhengen mellom volum og kvalitet", "store og robuste fagmiljø", "høyspesialiserte tjenester 
med kontinuerlig tilgjengelighet", "akuttberedskap", "enhetlige og likeverdige tjenester" og "forskning og 
utvikling", indikerer rimelig entydig at modell 1 og 2 framstår betydelig mer sårbare enn modell 3. Den siste 
dimensjon, "rekruttering" viser et mer komplekst bilde. Modell 1 og 2 vurderes som mest sårbare mht. 
rekruttering i et langsiktig perspektiv, mens modell 3 synes å ha sårbarhet når det gjelder rekruttering til de 
sykehusene som skal legges ned i perioden fra beslutning om nedleggelse til nytt sykehus står ferdig.  

De prinsipielle strukturvalgene vil kunne utfordre de kommunale tjenestenes kapasitet og kompetanse i noen 
grad – kanskje særlig innenfor psykisk helsevern og rus. Dette henger primært sammen med at disse tjenestene 
mange steder allerede oppfattes som sårbare. I den grad omlegging i spesialisthelsetjenesten får direkte 
betydning for kapasitets- og kompetansebehov i kommunene, vil det kunne oppstå risiko mht. faglig kvalitet på 
tjenestene. 
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3.3 Helhetlige pasientforløp 

3.3.1 Beskrivelse av risikoområdet 

SSHF ønsker at pasientene skal oppleve kontinuitet i pasientforløpene. Dette krever funksjonell organisering, 
riktig dimensjonering og innretning av tjenestene og god samhandling både internt og eksternt. Sentrale 
dimensjoner som både framgår i utviklingsplanen, og som også har preget dette arbeidet er:  

 Intern samhandling i SSHF 

 Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene 

 Differensiert tjenestetilbud gjennom døgnet/uken/året 

Disse dimensjonene dekker både vurderingene av de ulike driftsmodellene og de prinsipielle strukturvalgene.  

 

3.3.2  Risiko og sårbarhet knyttet til de tre driftsmodellene 
De tre driftsmodellene har ulike utfordringer og muligheter når det gjelder å skape helhetlige pasientforløp. I 
likhet med for "faglig kvalitet" viser den innhentede informasjonen også her at området preges av høy 
kompleksitet og at ulike interessenter har ulik oppfatning av hva som skaper sårbarhet og hvilke modeller som 
gir høyest risiko.  

Intern samhandling i SSHF 
Mange pasientforløp innebærer kontakt med flere deler av spesialisthelsetjenesten. For at forløpene skal 
oppleves som helhetlige og gode stilles det krav til helseforetakets interne samhandling. Dette kan være 
samhandling mellom diagnostiske og behandlende tjenester, mellom ulike fagavdelinger på samme sykehus 
eller mellom avdelinger på forskjellige sykehus. I modell 1 og 2 har SSHF fordelt virksomheten sin på tre 
sykehus. Dette har flere konsekvenser for den interne samhandlingen på foretaksnivå. En del fagmiljøer vil 
være spredt på to eller tre sykehus. Videre vil en del fagområder bare være etablert på ett av sykehusene. Det 
betyr at miljøene på de ulike sykehusene i rimelig stor utstrekning er avhengig av å kommunisere og samhandle 
på tvers av sykehus for å gjennomføre nødvendig diagnostikk og behandling for en del av pasientene. Dette vil i 
en del tilfeller innebære pasientforflytninger som i seg selv er negativt for forløpet. Mange informanter peker 
også på at en struktur med tre sykehus innebærer risiko for brudd og forsinkelser i kommunikasjonen mellom 
sykehusene. Det vil også innebære sårbarhet knyttet til helhetlige pasientforløp.  

Intern samhandling vil også kunne være krevende i modell 3. Flere informanter har pekt på at modell 3 kan føre 
til et sterkere spesialiseringsfokus enn modell 1 og 2. Dette kan føre til at de ulike spesialiserte miljøene blir så 
diagnose- og spesialitetsorientert at generelistperspektivet og det helhetlige pasientforløpet kan bli 
skadelidende. Det kan også tenkes at lignende utfordringer kan oppstå i modell 1 og 2, siden graden av 
spesialisering i sykehus uansett er høy og trolig kommer til å bli stadig høyere.  

Samlet sett synes sårbarheten knyttet til intern samhandling i helseforetaket å være størst i modell 1 og 2.  

Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene 
Helhetlige pasientforløp forutsetter at de ulike aktørene i helsetjenesten evner å skape sømløse tjenester. 
Samhandling mellom SSHF på den ene siden og kommunene/fastlegene på den andre er svært viktig for å 
lykkes med dette. Samhandling har i lang tid vært et prioritert område for helsetjenesten og den forventede 
veksten i tallet på eldre, multisyke og andre med komplekse sykdomsforløp tilsier at viktigheten av god 
samhandling bare kommer til å bli større i årene som kommer. 

De ulike driftsmodellenes sårbarhet knyttet til denne typen samhandling er kompleks. Enkelte hensyn taler for 
at sårbarheten er størst i modell 1 og 2. Dette dreier seg primært om at tre sykehus og 30 kommuner gir svært 
mange samhandlingsrelasjoner og dermed en kompleks og sårbar struktur. Antallet relasjoner og 
kommunikasjonslinjer reduseres betraktelig ved en overgang til modell 3 hvor det bare er ett sykehus. De fleste 
kommunene må i dag forholde seg til minst to sykehus, avhengig av hvilke tjenester det gjelder. En del 
informanter beskriver at dette skaper en krevende samhandling pga. ulike rutiner, kulturer og tradisjoner 
mellom de ulike sykehusene.  
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Det har også kommet fram sårbarheter i modell 3 når det gjelder samhandling med kommuner og fastleger. Her 
er særlig to forhold viktige. Ved å legge ned to av de eksisterende sykehusene vil en rekke veletablerte og nære 
relasjoner mellom disse to sykehusene og tilhørende kommuner brytes. Dette vil i seg selv kunne skape risiko 
for dårligere kommunikasjon mellom tjenesteaktørene og brudd i forløpene. Det andre forholdet knytter seg til 
den opplevde avstanden mellom samhandlingsaktørene. En del informanter mener at ett stort sykehus vil 
oppleves fjernere og mindre tilgjengelig for samarbeidspartnerne. Dette vil også kunne øke sårbarheten i 
modell 3.  

Differensiert tjenestetilbud gjennom døgnet/uken/året 
De to desentraliserte modellene innebærer en viss differensiering av tjenestetilbudet mellom sykehusene og til 
dels også mellom ulike tider av døgnet/uken/året. Dette skyldes både at SSHF ikke vil ha kapasitet og ressurser 
til å ha alle funksjoner ved alle sykehus og at mindre enheter vil ha variasjon i hvilken kompetanse som til en 
hver tid er tilgjengelig. En konsekvens av dette vil være ta pasienter kan oppleve å få ulik behandling avhengig 
av hvilket sykehus de kommer til. Det er også risiko for først å komme til "feil" sykehus for så å bli sendt videre 
til det sykehuset som har riktig kompetanse for å gjennomføre diagnostikk og behandling. Disse konsekvensene 
vil igjen kunne føre til unødvendige og uheldige brudd i pasientforløpene og indikerer dermed en sårbarhet i 
modell 1 og 2.  

Enkelte informanter har også pekt på en tilsvarende sårbarhet knyttet til etableringen av RHS ved at ulike RHS 
utvikler ulike praksis og inneholder ulike kompetanse. En slik sårbarhet vil ev. være størst i modell 3 som i 
størst utstrekning baserer SSHFs virksomhet på RHS.  
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3.3.3  Risiko og sårbarhet knyttet til de prinsipielle strukturvalgene 

Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene 
De prinsipielle strukturvalgene som er uavhengige av modell synes i noen grad å innebære sårbarheter knyttet 
til helhetlige forløp. Det er særlig tre elementer som er sentrale. 

For det første pekes det på at oppgaveoverføring både i somatikk og psykisk helsevern/rus vil kunne øke presset 
på liggetid i sykehus og dermed gjøre utskrivningssituasjonen mer sårbar. I den grad reduksjon i døgnopphold 
innebærer reduksjon i liggetid forventes dette å være en reell fare. Dessuten vil omlegging fra døgnbehandling 
til dag-/poliklinisk behandling gjøre samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene/fastlegene enda 
mer kritisk. Mulige konsekvenser av dette kan være økt omfang av reinnleggelser og flere brudd i 
pasientforløpene, særlig der kompleksiteten er høy.  

De to andre elementene gjelder omleggingen innen psykisk helsevern og rus. En del informanter mener at 
reduksjonen i omfanget av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten vil øke kravene til det døgnkontinuerlige 
tilbudet i kommunene. Dette tilbudet oppleves allerede i dag som sårbart – særlig i mange av de mindre 
kommunene. Endelig er det flere som frykter at pasienters nettverk, familier og nærmiljø også er sårbare. Disse 
vurderes som en viktig ressurs i behandlingen av pasienter innenfor psykisk helsevern og rus og 
utviklingsplanen signaliserer et styrket fokus på denne ressursen framover. Omfattende omlegging fra 
døgnbehandling til dag-/poliklinisk behandling baseres delvis på at kommunale tjenester og pasientenes 
nettverk og nærmiljø utgjør sentrale deler av pasienttilbudet. Dersom disse delene av tilbudet er sårbare vil 
risikoen for brudd i pasientforløpene øke. 

  

3.3.4  Oppsummering helhetlige pasientforløp 
Tre dimensjoner har vært sentrale i analysen av risiko og sårbarhet knyttet til risikoområdet "helhetlige 
pasientforløp". Alle dimensjonene har vært relevante for vurderingen av de tre driftsmodellene. 
Informasjonsinnhentingen har avdekket sårbarheter ved alle modellene når det gjelder "Intern samhandling", 
men samlet sett framstår modell 1 og 2 som mest sårbare på denne dimensjonen. For dimensjonen 
"Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene" er bildet mer komplekst. Den viktigste sårbarheten i 
modell 1 og 2 skyldes svært kompleks samhandlingsstruktur med høyt antall relasjoner. I modell 3 er den 
viktigste sårbarheten knyttet til avvikling av eksisterende velfungerende relasjoner, samt økt opplevd avstand 
mellom sykehuset og en del av kommunene. Den siste dimensjonen "differensiering gjennom 
døgnet/uken/året" indikerer størst sårbarhet for modell 1 og (særlig) 2.  

For de prinsipielle strukturvalgene er det hovedsakelig dimensjonen "samhandling mellom SSHF og 
kommunene/fastlegene" som har vært relevant. Det er identifisert mulige konsekvenser av oppgaveoverføring 
og omlegging av ressursbruk som kan øke sårbarheten knyttet til de kommunale tjenestene, pasientenes 
nettverk/lokalmiljø og kommunikasjonen mellom tjenesteaktørene. Disse sårbarhetene vil kunne øke risikoen 
for brudd i pasientforløpene.  
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3.4 Tilgjengelighet 

3.4.1  Beskrivelse av risikoområdet 

SSHFs ambisjon er at alle pasienter skal ha tilgang til spesialisthelsetjenester innen forsvarlig avstand/reisetid. 
Samtidig beskrives det som ønskelig at pasienter med hyppige behov skal ha hensiktsmessig avstand til 
behandling. Det er også spesifikt nevnt at generelle tjenester, herunder for pasienter innen psykisk helsevern og 
rus, skal leveres desentralt. Viktige dimensjoner innenfor risikoområdet "tilgjengelighet" er:  

 Tilgang til høyspesialiserte tjenester 

 Avstand til akuttfunksjoner 

 Avstand/tansportbelastning ved planlagt behandling 

Disse dimensjonene dekker både vurderingene av de ulike driftsmodellene og de prinsipielle strukturvalgene. 

 

3.4.2  Risiko og sårbarhet knyttet til de tre driftsmodellene 
Risikoområdet "tilgjengelighet" framstår rimelig ulikt i de tre driftsmodellene. Et viktig element i SSHF sin 
strategi knyttet til tilgjengelighet er etablering av RHS – noe som er aktuelt i alle modellene. Siden innhold, 
organisering og innretning av RHS er uklart og krever omfattende lokale prosesser i tiden framover, er det 
vanskelig å gjøre gode vurderinger av hvilke konsekvenser RHS'ene får for tilgjengelighet. Temaet vil likevel bli 
problematisert i framstillingen.  

Tilgang til høyspesialiserte tjenester 
Enkelte høyspesialiserte tjenester har så lavt volum at de samles på ett eller noen få av de største sykehusene i 
Norge. I noen tilfeller kan volumet av slike tjenester være "marginalt" stort nok til å kunne tilbys ved SSHF. I 
disse tilfellene vil konsekvensen av modell 1 og til dels modell 2 kunne være at tjenestene sentraliseres/flyttes til 
større sykehus utenfor Agder. Muligheten for å ha tilstrekkelig volum og kvalitet for å opprettholde slike 
tjenester ved SSHF er størst i modell 3 og minst i modell 1.  

Avstand til akuttfunksjoner 
Hva som er forsvarlig avstand/reisetid til akuttfunksjoner er en faglig krevende diskusjon som denne analysen 
ikke har ambisjoner om å konkludere i forhold til. Ulike perspektiv i denne diskusjonen er imidlertid belyst i 
informasjonsinnhentingen. Innenfor denne dimensjonen er det modell 3 som har de viktigste sårbarhetene.  

En samling av alle akuttfunksjoner ved ett sykehus innebærer at mange innbyggere får økt reiseavstand til disse 
funksjonene. Mer eller mindre uavhengig av hva som defineres som "forsvarlig avstand" innebærer dette en 
sårbarhet i modell 3, både mht. avstand/transporttid og transportkapasitet. Jo viktigere tidsfaktoren er for 
vellykket behandling, desto høyere er risikoen for et uheldig utfall av en hendelse. Risikobildet knyttet til 
avstand vil påvirkes av flere faktorer. Økt omfang av ekstremvær og dermed lavere framkommelighet for 
ambulanse og helikopter vil øke sårbarheten. Samtidig vil kvalitetsutvikling og styrking av den prehospitale 
tjenesten dempe risikoen. Flere andre usikkerhetsfaktorer spiller også inn, eksempelvis teknologisk utvikling og 
infrastrukturutviklingen i tiden framover. Dette blir nærmere diskutert i kap. 4. 

Når det gjelder modell 1 og 2 har flere informanter trukket fram risiko for at pasienter ikke får tilgang til 
nødvendig kompetanse dersom man i akuttsituasjoner blir lagt inn på "feil" sykehus, jf. diskusjonen under 
"Helhetlige pasientforløp" pkt. 3.3.2.  

Siden modell 2 har flere akuttfunksjoner sentralisert enn modell 1 er sistnevnte minst sårbar i lys av 
avstandsperspektivet.  

Avstand/transportbelastning ved planlagt behandling 
Risiko og sårbarhet innenfor denne dimensjonen vil være svært avhengig av innholdet i og organiseringen av 
RHS. Reisetid og transportbelastning vil for mange pasienter øke for de tjenestene som ikke tilbys ved RHS. Det 
kan samtidig tenkes at desentralisering gjennom RHS-strukturen vil gi en del pasienter kortere reisetid og 
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mindre transportbelastning enn når tjenestene tilbys ved sykehusene. Det er m.a.o. umulig å gjøre nyanserte 
vurderinger av dette med den kunnskapen vi i dag har om RHS-strukturen.  

Det kan imidlertid også være risiko knyttet til strategien om å levere planlagte tjenester i RHS. En del 
informanter har pekt på at stort omfang av ambulant tjeneste i RHS som ligger langt fra sykehus kan gjøre det 
vanskelig å rekruttere/motivere spesialister.  

 

3.4.3  Risiko og sårbarhet knyttet til de prinsipielle strukturvalgene 

Generelt 
Det er bare i begrenset grad identifisert risiko og sårbarheter for tilgjengelighet når det gjelder de prinsipielle 
strukturvalgene. Generelt er kommunene bekymret for at oppgaveoverføring vil kunne øke sårbarheten til de 
kommunale tjenestene, særlig for små kommuner. Dette kan skape risiko for at enkelte pasienter får redusert 
tilgjengelighet til disse tjenestene.  

Avstand til akuttfunksjoner 
Innenfor psykisk helsevern mener enkelte at reduksjonen i antall døgnplasser kombinert med nedlegging av 
døgnplasser i DPS vil kunne redusere tilgjengeligheten til akutte tjenester, særlig i små og perifere kommuner. 
Dette knyttes mot at avstanden til den døgnbaserte sykehustjenesten øker og at akutt-ambulant tjeneste er 
svært krevende med store avstander.  

 

3.4.4  Oppsummering tilgjengelighet 
Risiko og sårbarhet innenfor området "tilgjengelighet" har vært vurdert langs tre dimensjoner. Modell 1 og 2 
har høyest sårbarhet for dimensjonen "tilgang til høyspesialiserte tjenester". Det innebærer at disse modellene 
gir høyest risiko for at enkelte høyspesialiserte tjenester sentraliseres/flyttes til større sykehus utenfor Agder. 
For dimensjonen "avstand til akuttfunksjoner" har modell 3 størst sårbarhet mens modell 1 har minst 
sårbarhet. Den siste dimensjonen gjelder "avstand/transportbelastning ved planlagt behandling". Risiko og 
sårbarhet vil i denne sammenheng være avhengig av organisering, innretning og innhold i RHS og er dermed 
vanskelig å vurdere spesifikt før uklarhet rundt dette er avklart.  
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3.5 Økonomi 

3.5.1 Beskrivelse av risikoområdet 

Økonomi er et av vurderingskriteriene i utviklingsplanen. I den sammenheng er hovedfokuset knyttet til drifts- 
og investeringskostnader for de ulike modellvalgene i planen. Disse forholdene blir ytterligere utredet og 
vurdert i en egen rapport og vil således ikke belyses her. Hovedfokus innenfor risikoområdet "økonomi" i denne 
rapporten blir risiko og sårbarheter ved ulike driftsmodeller og prinsipielle strukturvalg for kommunal 
økonomi.  

 

3.5.2  Risiko og sårbarhet knyttet til de tre driftsmodellene 
De tre driftsmodellene antas å ha svært liten innvirkning på kommunal økonomi. Oppgavefordelingen 
forutsettes lik i alle modellene, og dette er den viktigste påvirkningsfaktoren for kommuneøkonomien. Det er 
likevel identifisert to forhold hvor sårbarhet knyttet til økonomi varierer med driftsmodell. Det ene gjelder 
forskjellene i SSHF sine driftskostnader ved de ulike modellene, hvor modell 1 har høyest kostnad og modell 3 
lavest. En del informanter peker på at dette kan ha betydelige konsekvenser for foretakets kapasitet til å drive 
veiledning, ambulante tjenester og forebygging. Noe av kostnadsforskjellene er knyttet til vaktordninger for 
leger. En reduksjon av antallet slike vaktordninger vil i tillegg til å redusere kostnader frigjøre kapasitet til å 
drive pasientbehandling. Dette kan igjen ha stor innvirkning på ventelister.  

Det andre forholdet gjelder de konsekvensene modell 3 har for kommunal beredskapsplikt i de kommunene 
hvor sykehus forsvinner. Lokalsykehusene antas å spille en viktig rolle i lokalsamfunnets samlede beredskap. 
Når dette forsvinner antas kommunens kostnad ved å ivareta den kommunale beredskapsplikten å øke.  

 

3.5.3  Risiko og sårbarhet knyttet til de prinsipielle strukturvalgene 

Sentrale elementer ved de prinsipielle strukturvalgene er oppgaveoverføring og omlegging av ressursbruk ved å 
endre fra døgnbasert til dagbasert og poliklinisk behandling. Omfanget av foreslått oppgaveoverføring er 
rimelig presist anslått innenfor somatikk og utgjør ca. 24 000 liggedøgn og ca. 100 000 polikliniske 
konsultasjoner. Det er gjort beregninger på hva dette vil innebære av kostnader for kommunene. De 
polikliniske konsultasjonene vil ikke innebære kostnader av betydning for kommunene siden fastlegetjenesten 
primært finansieres eksternt. For kommuner med kommunalt ansatte fastleger vil det imidlertid være en 
kostnadskonsekvens.  

Under forutsetning av at alle 24 000 blir liggedøgn i kommunene vil dette utgjøre mellom 77 og 93 kommunale 
senger, basert på beleggsprosent mellom 85 % og 70 %1. Vi har også beregnet beleggsprosenten (64 %) for å vise 
tilsvarende kostnad som «utskrivningsklare pasienter» ved sykehuset2. Totalt utgjør dette årlige kostnader på 
mellom 75-100 millioner kroner3: 

  

                                                             
1 Utviklingsplan 2030 opererer med 65 døgnplasser (24 000/365 dager = 65). Dette forutsetter 100 % belegg. 
Beleggsprosenten for kommunale institusjoner i Agder var på 87 % i 2013 (86,6 %). Vi har her valgt å gi et 
spenn på beleggsprosent fra 85 % til 70 %.  
2 Kostnaden ved en beleggsprosent på 86,6 % er 74 557 646. Man kan så beregne forventet beleggsprosent som 
gir en totalkost på 101 157 300: 74 557 646 * 0,866/X = 101 157 300. X = 0,63 ~ 64 %. 
3 Pris per døgn hensyn tar alle kostnadene kommunen har ved å drifte liggedøgnene. Ved 86,6 % belegg så er 
det behov for 75 plasser. Den totale kostnaden pr oppholdsdøgn (ikke antall senger) er i det tilfelle 3136 i 2013 
og gir en kost på 74 557 646. Ved lavere belegg vil antall senger øke og den totale kostnaden gå opp. Endres 
beleggsprosent fra 86,6 % til 85 % vil den relative endringen være 0,866/0,85 = 1,0187. Det gir en totalkost som 
er 1,87 % høyere, dvs. 75.954.758. Merk at beleggsprosenten på 86,6% er avrundet i dette eksemplet. 
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Tabell 9 – Estimerte kostnader for kommunene ved overføring av liggedøgn,  

Estimerte kostnader for kommunesektor ifb. 24 000 liggedøgn 

Hvis pasienter skulle ligge på sykehus sats som «utskrivningsklar»: 

Pris per døgn utskrivningsklare pasienter sats 2014 4 255 

Antall døgn 23 774 

Sum 101 157 300 

 

Hvis pasienten overføres til kommunalt liggedøgn: 

Snitt pris pr oppholdsdøgn i kommunale institusjoner på Agder i 2013 (KOSTRA) 3 136 

Antall døgn 23 774 

Antall senger 75  

Sum (gitt snitt beleggsprosent i Agder på 87 % (varierte fra 45 % - 107 %)) 74 557 646 

 

Scenarier gitt kommunale liggedøgn: Antall senger Kostnad 

Gitt 85 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 77 75 954 758 

Gitt 80 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 81 80 701 931 

Gitt 70 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 93 86 082 060 

Gitt 64 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum (lik «utskrivningsklar») 102 101 157 300 

Dersom vi antar4 at ca. halvparten5 av de 24 000 liggedøgnene vil være kommunal øyeblikkelig hjelp plasser 
som er under etablering og forventes utbygd innen 20166, innebærer det at ca. 12 000 liggedøgn må finansieres 
utover KØH-plassene hvilket utgjør ca. 40 – 50 millioner kroner per år7. 

Hvor mange kommunale institusjonssenger man faktisk vil trenge i 2030, og hva dette vil koste er usikkert. Her 
har vi synliggjort at kommunenes kostnader vil ligge et sted mellom 40 og 100 millioner kroner per år.   

Vi har ikke grunnlag for å anslå kommunale kostnader knyttet til omleggingen innen psykiatrien. Omleggingen 
vil utfordre den kommunale tjenesten på andre måter enn i dag, både hjemmebasert tjeneste og botilbud. I 
tillegg vil eventuelle økte kostnader dels avhenge av hvordan den enkelte kommune opprinnelig har bygget opp 
og innrettet sitt samlede tilbud innen psykisk helsevern og rus. 

3.5.4  Oppsummering økonomi 

Risiko og sårbarhet knyttet til kommunal økonomi henger hovedsakelig sammen med prinsipielle strukturvalg. 
Beregninger viser at kommunenes kostnader ved å overta 24 000 liggedøgn fra spesialisthelsetjenesten utgjør 
ca. 75-100 MNOK, eller 40-50 MNOK hvis vi korrigerer for KØH-tilskudd. Kostnadene ved overføring av 100 
000 polikliniske konsultasjoner er relativt små, mens kostnader ved omlegging av ressursbruken innenfor 
psykisk helsevern og rus trenger betydelig operasjonalisering for å kunne vurdere kostnadsmessige 
konsekvenser.   
                                                             
4 Utviklingsplanen oppfattes litt uklar på om KØH plasser inngår i de 24 000 liggedøgnene som skal overføres 
til kommunene. Da Utviklingsplanen ble skrevet (og prognoser fremskrevet) var ikke KØH-plasser etablert, så 
disse plassene var en del av ansvaret for SSHF. KØH er beskrevet som en del av RHS-tilbudet, og PwCs 
forståelse av dette er at KØH-plasser inngår i de liggedøgnene som i henhold til utviklingsplanen skal overføres 
til kommunene. 
5 Antall liggedøgn innen KØH i Agder er beregnet til 13 800 basert på innbyggertall fra 2011. Rammen 
kommunene i Agder har tilgjengelig for etablering av KØH-plasser frem til 2016 estimeres til ca. 64 MNOK 
(2014 kroner). Beregningen har tatt utgangspunkt i historisk forbruk av øyeblikkelig hjelp- plasser, og midlene 
er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som er brukt til utskrivningsklare pasienter og kommunal 
medfinansiering. Behov for kommunal øyeblikkelig hjelp antas å endres i takt med demografiske endringer. 
Oversikten på beregnet tilskudd og liggedøgn per kommune finnes her: 
http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/oyeblikkelig-hjelp-
dogntilbud/Documents/kommunevis_oversikt_tilskuddsbelop.pdf  
6 http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/oyeblikkelig-
hjelp-dogntilbud/Sider/dogntilbud-for-oyeblikkelig-hjelp-i-kommunen-.aspx.  
7 Beregnet på lik måte som for de 24.000 plassene. 
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4 Usikkerhet og 
gjennomføringsrisiko 

4.1 Beskrivelse av usikkerhet og gjennomføringsrisiko 
Det faktum at Utviklingsplanen 2030 beskriver et scenario langt inn i fremtiden gjør det utfordrende å vurdere 
risiko og sårbarhet knyttet til de modellene og prinsipielle strukturvalgene som skisseres. Det vil nødvendigvis 
være betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som utviklingsplanen bygger på og til 
eksterne faktorer som i større og mindre grad kan endre risiko og sårbarhet som er identifisert og diskutert i 
kapittel 3. Disse usikkerhetsmomentene kan både utgjøre risiko og sårbarhet i seg selv, og de kan innebære 
risiko knyttet til gjennomførbarheten av de ulike modellene og strukturvalgene.   

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

Slike faktorer vil behandles i dette kapittelet.  Det er ikke vår intensjon å komme med svarene på hva som er 
korrekte forutsetninger eller hvordan nasjonale rammebetingelser vil se ut i fremtiden. Likevel, en vesentlig del 
av den ROS-analysen er å identifisere og belyse den usikkerheten som foreligger i analysene, og drøfte hva disse 
faktorene kan bety for risiko og sårbarhet. 

 

4.2 Forutsetningene Utviklingsplan 2030 bygger på  

4.2.1  Befolkningsprognoser 
Som utgangspunkt for beregninger er det brukt befolkningsprognoser for middels vekst fra Statistisk 
Sentralbyrå. Avhengig av konjunkturer, innvandring med mer kan dette bli annerledes. Dersom befolkningen 
vokser mye mer eller mye mindre enn forutsatt vil det kunne ha store konsekvenser for dimensjoneringen av 
helsetilbudet. Sykehuset vil foreta dimensjonering i senere faser. Kommunene får rammetilskudd blant annet 
basert på innbyggertall. Økt antall innbyggere vil derfor sannsynligvis også medførte økte økonomiske rammer 
for kommunene. Endret befolkningsvekst vil ikke påvirke utviklingsplanen nevneverdig.  

Befolkningsvekst kan også få en annen geografisk fordeling enn forutsatt i prognosene.  Etter vår vurdering er 
det sannsynlig at ny E39 vil kunne bidra til noe mer befolkningsvekst i kommunene vest for Kristiansand enn 
forutsatt. Dette vil kunne forskyve opptaksområdets tyngdepunkt litt mot vest. Kommunene vest for 
Kristiansand er imidlertid i utgangspunktet så pass små at dette neppe vil gjøre nevneverdige utslag for 
konklusjonene i denne rapporten.  Tilsvarende gjelder for ny vei fra Arendal til Tvedestrand, som kan bidra til 
vekst øst for Arendal.  

Utviklingsplanen presenterer befolkningsprognoser som kun strekker seg til 2030. Den forventede 
demografiske utviklingen fram mot 2040 og 2050 bør også inn i det samlede vurderingsgrunnlaget for både 
aktivitetsberegninger og dimensjonering.  
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Figur 6 Forventet befolkningsvekst 2014-2040 (lav, middels og høy vekst)8 

 

Kilde: SSB 

  

4.2.2 Infrastruktur 

Som et grunnlag for utviklingsplanen er det foretatt beregninger av kjøretid. I beregningene for 2030 er det 
forutsatt ny 4-felts vei fra Arendal til Tvedestrand og fra Søgne til Ofteland i Lyngdal, ny veg mellom Myrene og 
Stoa, ny Rv 9 fra Krossen til E39, ny Vågsbygdvei er tatt i bruk og det er ferdigstilt ny vei til Kjevik.  

Det er flere elementer ved fremtidig infrastruktur som er usikre. De færreste av elementene vil ha stor 
betydning for tilgjengelighetsanalysene som er lagt til grunn for Utviklingsplan 2030. Det er først og fremst på 
strekningen E39 Kristiansand-Flekkefjord at usikkerheten vil kunne få relativt stor betydning. Utviklingsplanen 
forutsetter en reisetid på 1t og 30 minutter fra Flekkefjord til Kristiansand. Dette er bare 5-10 minutter raskere 
enn i dag, og det er etter vår vurdering ikke sannsynlig at reisetiden blir vesentlig lengre enn dette i fremtiden. 
Det er derimot større sannsynlighet for at reisetiden blir kortere. I så fall vil tilgjengeligheten fra vestre Vest-
Agder til sykehuset i Kristiansand blir bedre enn forutsatt i Utviklingsplan 2030. 

 

4.2.3  Økonomi 
En grunnleggende forutsetning i Utviklingsplan 2030 er at utviklingen i økonomiske rammer for helsetjenesten 
vil følge forventet utvikling i BNP. Videre er forventningen til rammevekst basert på en framtidig fordeling av 
vekst mellom spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren med 1/3 og 2/3. 

Dette kan leses som SSHF sitt forsøk på å konkretisere de overordnede føringene for Samhandlingsreformen 
gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet om at "En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i 
kommunene i årene fremover"9. I følge tall fra Helsedirektoratet var kostnadsveksten i primærhelsetjenesten 
jevnt over større enn i spesialisthelsetjenesten i perioden 2010 til 2012. Tjenesteområdene helse- og 
omsorgstjenester i primærhelsetjenesten, forebygging, fastleger og kiropraktorer hadde alle en realvekst på over 

                                                             
8 SSB tabell 10213 - Folkemengde registrert per 1. januar 2014 
9 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/om-
samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137  
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7 prosent i denne perioden. Veksten i helseforetakene var i tilsvarende periode i overkant av 1 prosent (..)10.  
Forutsetningen om at 2/3 av veksten skal komme i primærhelsetjenesten er imidlertid svært omdiskutert blant 
mange av respondentene. Gjennomgående er oppfatningen i kommunene at sykehuset legger til grunn en lite 
realistisk fremstilling av hva kommunene kan forvente av ressurser på helseområdet i årene fremover. Så vidt 
PwC er kjent med fremgår det heller ikke av statsbudsjettet eller andre styrende dokumenter at 2/3 av 
aktivitetsveksten skal komme hos kommunene, og ikke minst at det vil følge økonomiske ressurser med denne 
økningen. Mange kommuner har erfart at nasjonale reformer underfinansieres, og er derfor bekymret for at 
sykehuset innretter sitt tilbud ut fra en så usikker forutsetning. Hvor realistisk forutsetningen om 2/3 vekst i 
kommunene er, er det ikke mulig å si noe sikkert om. PwC gjorde et arbeid for KS i 2010 der temaet var 
hvorvidt statlige reformer er fullfinansiert.11 Av de tre reformene som er undersøkt (barnehagereformen, økt 
timetall i skolen og kvalifiseringsprogrammet overfor sosialklienter), fant man at den første var klart 
underfinansiert mens de to andre var rimelig treffende finansiert i makro. I mikro fantes det både under- og 
overfinansierte kommuner i tilknyting til alle tre reformene. I et historisk perspektiv kan det altså være grunn 
til en bekymring for hvem som skal ta regningen for oppgaveoverføringen fra stat til kommune.  

Vår forståelse av utviklingsplanen er at det legges til grunn både 1/3 av aktivitetsvekst og tilsvarende vekst i 
helseforetakets økonomiske rammer12. Dersom rammeveksten skulle få en annen fordeling enn 
aktivitetsveksten, vil det kunne utgjøre en betydelig økonomisk risiko for hhv. kommunene eller sykehuset.  

Flere trekker frem finansieringsordningene i helsevesenet generelt og at disse er lite egnet til å oppnå 
intensjonene i samhandlingsreformen – og den retningen Utviklingsplan 2030 skisserer - i form av mindre 
døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten og mer poliklinisk behandling, konsultasjoner hos fastlegene og 
ambulerende virksomhet. Dette er åpenbart en ekstern rammebetingelse som Utviklingsplan 2030 ikke kan si 
noe om. Like fullt vil finansieringsordninger i helsevesenet kunne ha stor betydning for hvordan aktørene i 
helsesektoren innretter seg, eksempelvis hvorvidt det er mulig for kommunene prioritere forebyggende arbeid i 
tilstrekkelig grad. Følgende er sagt om eksisterende finansieringsordning i intervju: "Satt på spissen: 
konsekvenser av forebygging har ikke direkte innvirkning på sykehusdriften, fastlegene har økonomisk fordel 
av «uhelse» i befolkningen, mens kommunene vil ha god effekt av å forebygge. Kommunen er imidlertid 
avhengig av samspill med de andre aktørene i forebyggingsarbeidet." 

Forutsatt at SSHF går lenger enn det som følger av nasjonale føringer når det gjelder å organisere 
tjenestetilbudet innen psykisk helsevern, så er det viktig å hensynta hvilke implikasjoner denne omleggingen 
har for det samlede tilfanget av ressurser til denne gruppen i Agder. En omlegging av oppgaver fra ett 
tjenestenivå til et annet, betyr ikke automatisk en tilsvarende endring verken av nasjonale eller regionale 
kriterier for fordeling av penger eller for den samlede sum ressurser tilgjengelig.13 

Dersom kommunene ikke gis de nødvendige økonomiske rammer for å ivareta utvidede oppgaver på 
helseområdet vil det enten gå på bekostning av andre kommunale oppgaver, eller kunne slå tilbake på 
sykehuset ved at pasienter ikke gis et godt nok tilbud i kommunene, blir sykere og får økt behov for tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil i tilfelle kunne vurderes som en viktig risikofaktor, både for kommunal 
økonomi og for vilkårene for å gjennomføre de strategiske grepene som presenteres i Utviklingsplan 2030.  

  

                                                             
10 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-
13/Publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-2013.pdf  
11 http://www.ks.no/PageFiles/15903/094019_Sluttrapport%20m%20vedlegg_22.12.2010.pdf  
12 Utviklingsplan 2030, s 127 og vedlegg Økonomiske vurderinger, s 11. 
13 http://www.fvn.no/mening/kommentar/Det-er-summen-som-teller-2625384.html  
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4.2.4 Regionale helsesenter (RHS) 

Et viktig element i alle tre driftsmodellene er regionale helsesenter (RHS) som i utviklingsplanen er definert 
som en institusjon som: 

 Bygningsmessig kan eies og drives av kommunen eller en tredjepart. 

 Kan omfatte kommunale tjenester som legevakt/akuttilbud med akuttsenger/observasjonssenger, 
palliative senger, rehabilitering, fastlege og andre helse- og omsorgstjenester. RHS kan gi tilbud til en 
eller flere kommuner. 

 Kan omfatte spesialisthelsetjenester som leveres av eller i samarbeid med et HF/sykehus og som kan 
omfatte akutt skadepoliklinikk og elektiv dagbehandling og poliklinikk for utvalgte spesialiteter. Kan i 
tillegg ha diagnostikk i samarbeid med kommune og private leverandører. 

 Kan omfatte tjenester fra private tjenesteleverandører innen diagnostikk og behandling 

I følge utviklingsplanen vil RHSene ha en størrelse og et tjenestetilbud som faglig og driftsmessig er tilpasset 
relasjonen/nærheten til et sykehus og størrelse på dekningsområdet.  

Denne forholdsvis knappe beskrivelsen av hva et RHS er, herunder hvilke tjenester institusjonen skal 
inneholde, lokalisering, eierskap, organisering og finansiering har vært et tilbakevendende tema i intervjuene 
med kommune. Respondentene opplever at det er vanskelig å skulle beskrive risiko og sårbarhet ved noe de 
ikke helt får grep på hva er, og som samtidig utgjør et så sentralt element i fremtidens helsetilbud i Agder, sett 
fra SSHFs side. I beste fall kan RHSene langt på vei avdempe mange av de negative konsekvensene ved å legge 
ned lokalsykehus, men siden RHSene har mange uavklarte spørsmål knyttet til seg opplever vi at mange 
kommuner i liten grad velger å forholde seg til RHSene og hva de eventuelt kan tilføre. Denne usikkerheten kan 
i seg selv oppfattes som et risikoelement i utviklingsplanen.  

En ytterligere grunn til at dette fremstår som problematisk for kommunene er at RHS, som kommunene er 
tiltenkt å levere tjenester gjennom, er innført som et nytt begrep i utviklingsplanen, på siden av de prosesser 
kommuner og SSHF normalt forholder seg til i samhandlingsspørsmål (Samarbeidsavtaler/OSS). Dermed blir 
også selve prosessen et negativt element i dette.  

Gjennomgående er kommunene bekymret for kostnader RHSene vil påføre dem, både i form av investeringer 
og driftskostnader. Sykehuset på sin side er tydelige på at desentralisering av spesialisthelsetjenester slik de er 
skissert i utviklingsplanen ikke vil innebære kostnader for kommunene. Samhandlingsreformen derimot vil gi 
økte kostnader (sykehjem, hjemmetjenester mm) ettersom det skjer en oppgaveoverføring til kommunene fra 
sykehuset. Dermed er vi i en situasjon der kommunene og SSHF har ulik forståelse av et helt sentralt element i 
utviklingsplanen. En presisering av hvordan SSHF har tenkt rundt organiseringen og finansieringen av 
RHSene, og ikke minst det prosessuelle knyttet til dette, ville åpenbart vært en fordel.  

4.2.5  Kapasitet/behovsframskrivninger 
Framskrivningen i somatikkrapporten bygger på aktiviteten14 ved SSHF i 2011 fordelt i pasientforløpsgrupper.  
Det kan diskuteres om dette er det riktige grunnlaget å fremskrive aktiviteten i 2030 på. Det å knytte faktisk 
behandling til befolkningens reelle behov kan være problematisk av flere grunner. Aktiviteten styres blant annet 
av den innsatsstyrte finansieringen. Et forhold som kan påvirke forbruk er DRG-vektingen og at sykehus til en 
viss grad tilpasser aktiviteten til det som gir best økonomisk uttelling. Det er ikke gitt at fremtidens 
finansieringsmodell beholder aktivitetsbasert finansiering i samme størrelsesorden som i dag (50 %), noe som 
kan gi seg utslag i aktivitetsnivå. Framskrivningene frem mot 2030 «tillater» at dagens utvikling fortsetter. 
Nivådiskusjoner/prioriteringsdebatter vil trolig tvinge seg frem både nasjonalt og lokalt med den konsekvens at 
tilbud som i dag gis i sykehus kan erstattes med eksempelvis nye teknologiske løsninger eller oppfølging utenfor 
sykehuset.  Et tredje eksempel er at befolkningens forbruk av sykehustjenester kan variere med avstand til 

                                                             
14 DRG-produksjon 
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sykehus. Tall fra SSHF viser at Listerbefolkningen benyttet omlag 11 % mer sykehustjenester (målt i DRG per 
innbygger) enn snittet i Agder i 2013. Noe av denne forskjellen skyldes trolig alderssammensetning, men tallene 
viser vesentlig avvik mellom kommuner og mellom ulike fag. Medisin, gynekologi og noe ortopedi trekker opp 
forbruket, mens forbruk av kirurgiske tjenester, samt forbruk av de tjenester som ikke tilbys lokalt (ØNH, øye, 
barn, revmatologi, nevrologi) trekker ned. Spesielt Flekkefjord og Kvinesdal har høyt forbruk, både på innlagte 
døgnpasienter og poliklinikk. Slike analyser kan indikere at nærhet til sykehuset innvirker på forbruk av 
spesialisthelsetjenester. Valgt driftsmodell og tilhørende lokalisering kan virke inn på aktiviteten, og således gi 
avvik fra forutsetningen om at dagens aktivitetsnivå fremskrives i 2030.  

En beregning utført av SINTEF Helse for Helse Sør-Øst i juni 201415 legger til grunn andre forutsetninger for 
utregning av kapasitetsbehovet ved helseforetaket i 2030 enn det som gjøres i Utviklingsplan 2030. Forskjellen 
i beregnet antall døgnopphold i somatikken på SSHF i de to analysene er på ca 20 % 16. Dette sier noe om 
usikkerheten knyttet til beregninger i et tidsperspektiv på over 15 år, og at de forutsetninger som legges til 
grunn, er av stor betydning når konsekvensene skal vurderes.  

Dersom beregningene av kapasitetsbehov tuftes på sviktende forutsetninger vil det kunne gi alvorlige 
konsekvenser i et samfunnsperspektiv. En riktig dimensjonering av sykehuset er først og fremst kritisk for 
pasientbehandling og pasientsikkerhet, men kan også ha økonomiske konsekvenser dersom sykehuset må 
utvide sin kapasitet utover det som ligger i utviklings- og investeringsplaner. I tillegg kan en eventuell 
underdimensjonering av sykehuset føre til et ytterligere press på det kommunale helsetilbudet. I den 
forbindelse er det viktig at også den demografiske utviklingen etter 2030 inngår i vurderingene av fremtidig 
kapasitet. 

4.2.6  Epidemiologi 

Utviklingsplanen drøfter hvordan epidemiologisk utvikling vil kunne påvirke framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov i sykehuset. Beregningene i planen tar hensyn til forventet økning i antall liggedøgn utover 
effekten av demografiske endringer for bl.a. ondartede svulster, muskel- og skjelettsykdommer, dialyse og 
kjemoterapi. Det presiseres i planen at estimatene som er gjort er usikre. Det er i tillegg en viss usikkerhet 
knyttet til den totale epidemiologiske utviklingen i tidsperspektivet fram mot 2030. Eksempler på faktorer som 
kan ha vesentlig betydning er forekomsten av multisykdom, framvekst av nye livsstilssykdommer, 
antibiotikaresistens ved behandling av infeksjonssykdommer og utviklingen innenfor nye behandlingsmetoder. 
Dette må hensyntas i det videre arbeidet med dimensjonering og innretning av sykehusets virksomhet i 
framtiden. 

4.2.7 Teknologi 
Den teknologiske utviklingen frem mot 2030 er vanskelig å forutse. SSHF viser i utviklingsplanen til at 
"Helsedirektoratet har vurdert effekter av teknologisk utvikling for framtidig aktivitet og kapasitetsbehov i 
forbindelse med utvikling av en ny fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus. Konklusjonen er at det er så 
stor usikkerhet knyttet til mulige gjennombrudd innenfor medisinsk teknologi og konsekvensene av 
teknologiske endringer, at dette ikke kan legges til grunn for prognoser for framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov. Den teknologiske utviklingen er like fullt en faktor som kan ha stor innvirkning på de 
samfunnsmessige konsekvensene vi har drøftet i kapittel 3.  

Selv om det ikke er mulig å være konkret går det an å belyse hvilke områder teknologi har relevans i forhold til 
og hvordan samfunnet kan påvirkes av denne endringen. Både sykehusets fremtidige tilbud og hvordan 
kommunene vil organisere sine helsetjenester på i fremtiden vil påvirkes av den teknologiske utviklingen. 

I forhold til sykehusstruktur er det mye som tyder på at fysisk avstand vil bety mindre enn i dag. Utviklingen 
innen medisinsk teknologi og velferdsteknologi vil muliggjøre både diagnostisering, behandling og oppfølging 
av mange sykdommene ute i kommunene. Med ny teknologi i form av on-line helsetjenester, sammen med 
teleteknologi, vil pasienter i langt større grad kunne behandles lokalt. Dette er noe av grunnlaget for at 

                                                             
15 Aktivitet- og kapasitetsanalyse 2030, Helse Sør-Øst, Delleveranse, SINTEF- juni 2014 
16 Døgnopphold. Utviklingsplan 2030 tok utgangspunkt i aktivitet 2011, 46929, demologisk fremskriving 2030: 
68178. SINTEF tok utgangspunkt i aktivitet 2012, 43502, demologisk fremskriving 2030: 52902 
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samhandlingsreformen kunne iverksettes. Mye som tyder på at menneskers mulighet til selv å følge med på 
egen helse (blodtrykk, blodsukker, oksygenopptak osv), vil bli realisert i langt større grad. Telemedisin har et 
utviklingspotensial både som klinisk hjelpemiddel i det daglige arbeidet ved sykehuset, blant annet for å oppnå 
tidligere diagnostisering, og som hjelp i utdanningen og kompetanseoverføring.  

Dersom teknologiske løsninger som i dag er i støpeskjeen blir realisert vil det kunne ha stor betydning for 
hvordan sykehuset driver sine tjenester og hvor tilgjengelige disse er for befolkningen. I et samfunnsøkonomisk 
perspektiv kan innføring av ny teknologi frigjøre ressurser og ha konsekvenser for bemanningsbehovet både 
ved sykehus og i kommunal helsetjeneste. På den annen side, i helsesektoren tyder erfaringer så langt på at 
teknologiske fremskritt ofte har ført til økt produksjon, også av relativt dyre tjenester 

4.2.8  Kulturelle aspekter 

Utviklingsplanen er et verktøy for å innrette SSHFs virksomhet på en måte som tilfredsstiller eiers krav og 
befolkningens forventninger til sykehustjenester med tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Det er 
altså helt avgjørende at sykehuset i fremtiden evner å organisere seg på en måte som gjør det mulig å gi 
pasientene det beste tilbudet med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser. Gitt at man kommer til at ett sykehus 
er den foretrukne driftsmodellen vil sykehuset stå foran en betydelig omstilling som involverer ulike fagmiljøer 
med tilhørende organisasjonskulturer. For å realisere de ønskede gevinstene er det kritisk at ledelsen evner å 
adressere de organisatoriske utfordringene på en god måte. Det er mange eksempler på at man i store 
omorganiseringer ikke har lykkes med å ta ut de identifiserte stordriftsfordelene. Ofte handler det om 
manglende fokus på kulturelle aspekter og endringsledelse. Vi vet at det også i dagens struktur er kulturelle 
utfordringer på tvers av de tre lokasjonene. Dersom dette ikke vies tilstrekkelig fokus vil det være fare på at 
motkrefter i systemet i større eller mindre grad kan nøytralisere de positive konsekvensene av å samle tjenester 
i ett stort sykehus, både helsefaglige og økonomiske. 
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4.3 Tilgrensende prosesser på nasjonalt nivå 
På nasjonalt nivå skjer det flere initiativ som både vil være premissgivende for hvordan SSHF vil innrette sin 
virksomhet i tiden som kommer, og for hvordan kommunene vil innrette sitt helsetilbud. Selv om SSHF ikke 
har direkte innvirkning på disse prosessene, ser vi det som naturlig å omtale disse her. Risikoer og sårbarheter 
vi har drøftet i kapittel 3 vil kunne se annerledes ut, avhengig av hvordan rammebetingelsene SSHF opererer 
under i tiden frem mot 2030. 

4.3.1  Samhandlingsreformen 

Helsedirektoratet skriver i sin publikasjon Samhandlingsstatistikk17 at man ser en utvikling mot færre 
utskrivningsklare pasienter på sykehus, oppbygging av et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, tydelig 
vekst i hjemmesykepleien, i korttidsopphold på kommunale institusjoner, flere frisklivssentraler og økt 
elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og sykehus. De mener dette gir grunn til å konkludere med 
at samhandlingsreformen ser ut til å ha bidratt til å gi forbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene en 
tydeligere retning og ny kraft. 

SSHF har forsøkt å følge opp og videreføre i seg intensjonene i samhandlingsreformen når de i utviklingsplanen 
har gjort framskrivninger på sin aktivitet fram mot 2030. Som vi har vært inne på er det vanskelig å skille ut 
omlegginger i skjæringspunktet spesialist/kommunehelsetjenesten som ville kommet helt uavhengig av 
Utviklingsplan 2030, og hvor SSHF har gått lengre enn det som følger av samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen kan derfor i denne sammenheng betraktes som en ekstern faktor som samvirker med 
de prinsipielle strukturvalgene i utviklingsplanen. Vi har i kapittel 3 valgt å belyse risikoer og sårbarheter ved 
prinsipielle strukturvalg, men understreker her at dette ikke er en utredning av risiko og sårbarhet som følger 
av samhandlingsreformen som sådan, tvert i mot er denne en helt sentral forutsetning for de strategiske veivalg 
som er foretatt av sykehuset i utviklingsplanen. 

4.3.2  Kommunereform  
De siste femti årene har kommunene fått stadig flere oppgaver og økt ansvar. Kommunene er i dag helt sentrale 
aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer, og dette stiller store krav til kommunen. I tillegg må 
kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden. Regjeringen har derfor initiert en 
kommunereform som skal sikre robuste kommuner i årene framover. Kommunereformen kan antas å få følger 
for kommunestrukturen i sykehusets opptaksområde. På samme måte som samhandlingsreformen vil 
kommunereformen legge mye av premissene for hvilke oppgaver det er realistisk at kommunene kan ta på seg 
på helseområdet. Mange har i intervjuene gått så langt som å si at kommunereformen er en forutsetning for at 
Utviklingsplan 2030 skal la seg gjennomføre. Mange av kommunene i Agder er i dag så små at de ikke vil være i 
stand til å håndtere det omfanget av oppgaveoverføring som skisseres i Utviklingsplan 2030.  

4.3.3  Ny helse- og sykehusplan 

Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Stortingsmeldingen skal 
skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur, slik at Stortinget kan vedta 
nasjonale prinsipper for sykehusstruktur og hvilke typer sykehus og andre virksomheter vi skal ha i 
spesialisthelsetjenesten. 

Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli regjeringens operative redskap for å ruste tjenesten til å møte det 
framtidige behovet for helsetjenester. Planen skal ta utgangspunkt i hvordan helsetjenesten bør se ut fra 
pasientenes perspektiv. Både prosess og plan skal reflektere brukernes erfaringer, kompetanse og synspunkter. 
Planen skal inneholde forslag til tiltak for å sikre tilstrekkelig personell, riktig kompetanse og arbeidsdeling i 
framtidens spesialisthelsetjeneste.   

Det antas at denne planen vil ha stor betydning for hvilket handlingsrom SSHF har når det gjelder å innrette sin 
virksomhet, herunder valg av driftsmodell. SSHF har varslet at det blir ikke fattet noe endelig vedtak 

                                                             
17 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-
13/Publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-2013.pdf  
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vedrørende Utviklingsplanen før den er samkjørt med den nasjonale sykehusplanen som kommer en gang i 
2015.  

4.3.4  Ny primærhelsemelding 

Regjeringen har varslet at den i 2015 vil legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. 
Stortingsmeldingen skal tydeliggjøre samfunnsoppdraget til kommunen. 

4.3.5  Ny omsorgsplan  
Omsorgsplan 2020 er en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som 
dagens Omsorgsplan 2015 gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede 
løsninger. Omsorgsplan 2015 er en del av Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og 
mening - framtidas omsorgsutfordringer. En sentral målsetning i dette arbeidet er at kommunene i større grad 
enn i dag skal kunne oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. 

Gradvis avløses dagens plan av de nye tiltakene som bidrar til å gi Omsorgsplan 2020 en mer innovativ 
innretning. Satsingsområdene i den nye planen er: 

 Morgendagens omsorg - et innovasjonsprogram fram mot 2020. 

 Morgendagens omsorgstjenestebrukere - med et ressursorientert perspektiv. 

 Morgendagens omsorgsfellesskap - med et pårørendeprogram, en nasjonal frivillighetsstrategi og 
politikk for ideelle, samvirkebaserte og private tjenesteleverandører. 

 Morgendagens omsorgstjeneste - med faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats, 
hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid. 

 Morgendagens omsorgsomgivelser - med et program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og 
tiltak for fornyelse, bygging og utvikling av framtidas sykehjem og omsorgsboliger. 

4.3.6  Ny folkehelsemelding 

Som en del av satsingen på folkehelse og styrking av det forebyggende helsearbeidet har regjeringen varslet 
en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. Intensjonen er å legge til rette for god samordning 
mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser.   

Tre innsatsområder vil løftes frem i meldingen: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og 
helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert. 

 

4.3.7  Ny spesialitetsstruktur og nytt innhold i spesialistutdanning 
av leger 

I juni 2014 sendte Helsedirektoratet forslag til ny spesialitetsstruktur og nytt innhold i spesialistutdanning av 
leger ut på høring18. Forslaget tar utgangspunkt i kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige 
oppgaver og baseres på en analyse av nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten 
og medisinskfaglig utvikling.   

Implementering av samhandlingsreformen med behandling av flere pasienter med kroniske sykdommer lokalt, 
større forekomst av eldre med sammensatte lidelser og innføring av teknologi som muliggjør lokal 

                                                             
18 http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og-
innhold-leger/Sider/default.aspx 
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diagnostisering, utgjør til sammen sterke føringer for en større vekt på breddekompetanse, også i 
spesialiseringen. Det blir viktig å sørge for at de fleste spesialister som har førstelinjekontakt med pasienten har 
tilstrekkelig breddekompetanse til å vurdere og behandle pasienten riktig og eventuelt videresende pasienten til 
rett spesialist. Det foreslås konkret innføring av ny spesialitet i mottaks- og indremedisin som tilpasses 
behovene i akuttmottakene og omgjøring av alle grenspesialiteter i indremedisin og kirurgi til 
hovedspesialiteter. 

Disse endringene har betydning for hva slags kompetanse som vil være tilgjengelig i spesialisthelsetjenesten i 
fremtiden, noe som kan ha betydning for det faglige tilbudet i fremtidens lokalsykehus.  
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5 Oppsummering og samlet
risikovurdering

Denne ROS-analysenhar vurdert risiko og sårbarhet ved sentrale element i Utviklingsplan 2030. Analysen er
strukturert langt to dimensjoner. For det første er det definert 4 risikoområder: faglig kvalitet, helhetlige
pasientforløp, tilgjengelighet og økonomi. Disseområdene er identiske med fire av vurderingskriteriene som
benyttes i Utviklingsplan 2030. For det andre er det gjort vurderinger av de tre driftsmodellene som
utviklingsplanen skisserer, samt det vi har definert som prinsipielle strukturvalg. Hovedstrukturen i analysen
illustreres i figuren under.

Figur 7 Illustrasjon av hvordan analysen er strukturert

I tillegg til å beskrive og drøfte risiko og sårbarhet innenfor de fire risikoområdene, belysesogsåusikkerhet og
gjennomføringsrisiko som et eget tema. Det eksisterer en rekke interne og eksterne usikkerhetsmomenter som
bådekan innebære risiko/sårbarhet i segselv, og som kan påvirke gjennomførbarheten av de ulike
driftsmodellene og prinsipielle strukturvalgene – herunder usikkerhet knyttet til premissenesom er lagt til
grunn for Utviklingsplan 2030.

Risiko og sårbarhet ved alternative driftsmodeller

Faglig kvalitet
Basert på en samlet vurdering av innsamlede data vurderes modell 1og 2 å gi høyest risiko innenfor området
faglig kvalitet. Det syneså værerelativt små forskjeller mellom modell 1og modell 2

Mht. rekruttering er bildet imidlertid komplekst. Modell 1og 2 er har størst sårbarhet i et langsiktig perspektiv,
mens modell 3 har betydelig sårbarhet på denne dimensjonen i perioden fra beslutning og fram til
driftsmodellen er realisert.

Sentrale sårbarheter knyttet til faglig kvalitet er oppsummert i figuren under.
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Tabell 10 Sentrale sårbarheter knyttet til faglig kvalitet 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Rekruttering - vanskeligere å tiltrekke seg spesialisert kompetanse  

 Utarming av fagmiljø og medisinsk-teknisk utstyr 

 Økt sårbarhet ved komplekse sykdommer/tilstander pga. svakere spesialisering 

 Sårbarhet knyttet til kvalitet pga. lavt volum på enkelte tjenester – særskilt 
akuttfunksjoner 

 Redusert tilgang på generelle kirurger - bemanningsutfordringer på mindre 
sykehus 

 Sårbarhet knyttet til enhetlig og forutsigbar kvalitet på tjenestetilbudet 

 Sårbar struktur mht. ledelse og enhetlig organisasjonskultur 
Driftsmodell 2  Mange av de samme sårbarhetene som for modell 1 

 Uforutsigbarhet mht. hvilket tilbud som gis ved småsykehusene 
Driftsmodell 3  Rekruttering til RHS/ambulante tjenester 

 Rekruttering og faglig kvalitet i overgangsfasen (fra beslutning til nytt sykehus er 
ferdig) 

 Redusert fleksibilitet i krisesituasjoner ved én vs tre lokasjoner  

 

Helhetlige pasientforløp 
Modell 1 og 2 har høyest sårbarhet knyttet til intern samhandling og tilbudsdifferensiering 

For dimensjonen "samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene" har modell 1 og 2 sårbarhet på grunn 
av svært kompleks samhandlingsstruktur med høyt antall relasjoner.  I modell 3 er den viktigste sårbarheten på 
denne dimensjonen knyttet til avvikling av eksisterende velfungerende relasjoner, samt økt opplevd avstand 
mellom sykehuset og en del av kommunene. 

De viktigste sårbarhetene knyttet til helhetlige pasientforløp er oppsummert i figuren under. 

Tabell 11 Sentrale sårbarheter knyttet til helhetlige pasientforløp 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Pasienter kan oppleve å få ulik behandling ved forskjellige sykehus 

 Stort omfang av overføring mellom ulike geografiske lokasjoner 

 Fragmentert tilbud med differensiering gjennom døgnet, uken og året 

 Større sårbarhet for brudd i komplekse pasientforløp 

 Mange samhandlingsrelasjoner (3 sykehus og 30 kommuner) 
Driftsmodell 2  Mange av de samme sårbarhetene som for modell 1 

 Økt sårbarhet for brudd i pasientforløp ved akutte tilstander pga. mindre 
forutsigbar akuttberedskap 

Driftsmodell 3  Større "avstand" til kommunal tjeneste og lavere kjennskap til pasientpopulasjonen 

 Sårbarhet knyttet til intern samhandling som følge av økt spesialisering og 
"silotenkning" 

 Brudd på eksisterende relasjoner mellom sykehus og kommuner 

 Utfordrende å sikre at pasienter får lik behandling ved forskjellige RHS-er 

Tilgjengelighet 
Modell 1 og 2 innebærer høyest risiko for at enkelte høyspesialiserte tjenester sentraliseres/flyttes til større 
sykehus utenfor Agder 

Modell 3 størst sårbarhet i forhold til avstand til akuttfunksjoner mens modell 1 har minst sårbarhet på denne 
dimensjonen.  

Avstand/transport-belastning ved planlagt behandling avhenger sterkt av innhold i og plassering av RHS. Det 
er derfor ikke grunnlag for å vurdere modellene opp mot hverandre.  

Sentrale sårbarheter knyttet til tilgjengelighet er oppsummert i figuren under. 
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Tabell 12 Sentrale sårbarheter knyttet til tilgjengelighet 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Sårbarhet for at spesialiserte tjenester ikke tilbys ved SSHF 

 Pasienter risikerer å havne på nærmeste sykehus, hvor nødvendig kompetansen 
ikke trenger å være tilgjengelig 

Driftsmodell 2  De samme sårbarhetene som for modell 1, men i noe svakere grad  

 Lenger avstand til akuttfunksjoner 

 Sårbarhet knyttet til transporttid i akuttsituasjoner 

 Sårbarhet knyttet til transportkapasitet i akuttsituasjoner 

 Økt sårbarhet ved ekstremvær – spesielt i akuttsituasjoner 
Driftsmodell 3  Økt sårbarhet ifm. avstand til akuttfunksjoner og beredskap, herunder i 

krisesituasjoner 

 Mulige utfordringer med å rekruttere spesialkompetanse til desentraliserte 
tjenester langt fra sykehus 

 Pårørende vil kunne få lange reiseveier  

 Sårbarhet knyttet til økt transportbelastning for eldre og pasienter med kroniske 
lidelser 

 

Økonomi 
Valg av driftsmodell har små konsekvenser for kommunal økonomi, hovedsakelig fordi oppgavefordelingen 
mellom helseforetaket og kommunene forutsettes likt i alle modellene.  

Rasjonell drift og reduserte kostnader (modell 3) kan øke foretakets evne til å prioritere forebygging, veiledning 
og ambulante tjenester. De viktigste sårbarhetene knyttet til økonomi er oppsummert i figuren under.  

Tabell 13 Sentrale sårbarheter knyttet til økonomi 

Driftsmodeller Risiko og sårbarhet 

Driftsmodell 1  Dublering/tredobling av tjenester og utstyr kan gi lite rasjonell drift 

 Sårbarhet for forebygging, veiledning og ambulante tjenester 

 Sårbarhet for økte kostnader til administrative funksjoner 
Driftsmodell 2  De samme sårbarhetene som for modell 1, men i noe svakere grad  

Driftsmodell 3  Kostnader knyttet til økt lokal beredskap (kommunal beredskapsplikt) 

 Økte kostnader til transport av pasienter og behandlere 

 

Risiko og sårbarhet ved prinsipielle strukturvalg 

De prinsipielle strukturvalgene vil kunne utfordre de kommunale tjenestenes kapasitet og kompetanse i noen 
grad – kanskje særlig innenfor psykisk helsevern og rus. Dette kan innebære risiko for redusert faglig kvalitet 
på tilbudet til pasientene. 

Mulige konsekvenser av oppgaveoverføring og omlegging av ressursbruk kan øke sårbarheten knyttet til de 
kommunale tjenestene, pasientenes nettverk/lokalmiljø og kommunikasjonen mellom tjenesteaktørene. Disse 
sårbarhetene vil kunne øke risikoen for brudd i pasientforløpene. 

Sentralisering og reduksjon av døgntilbud kan redusere tilgjengeligheten til akuttfunksjoner innen psykisk 
helsevern og rus. 

Overføring av 24 000 liggedøgn fra helseforetaket til kommunen vil innebære en kostnad på ca. 75-100 (40-50) 
MNOK. Overføring av 100 000 polikliniske konsultasjoner vil ha små konsekvenser for kommunal økonomi. 
Det er uklart hvilke økonomiske konsekvenser for kommunene som følger omleggingen av ressursbruken innen 
psykisk helsevern og rus.  
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Usikkerhet og gjennomføringsrisiko  

Vi har identifisert en rekke usikkerheter både i premissene som ligger til grunn for Utviklingsplan 2030, og til 
eksterne faktorer. Disse usikkerhetsmomentene kan både utgjøre risiko og sårbarhet i seg selv, og de kan 
innebære risiko knyttet til gjennomførbarheten av de ulike modellene og strukturvalgene.   

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

De viktiste usikkerhetene som er belyst er:  

 Ressurssituasjonen i kommunene (økonomisk og kompetansemessig). En forutsetning for at 
Utviklingsplanen skal kunne la seg realisere er at kommunene er i stand til å påta seg oppgaver 
sykehuset til nå har hatt. Dersom kommunene får de nødvendige økonomiske rammer for å utføre disse 
oppgavene innebærer det en stor gjennomføringsrisiko for omleggingen som skisseres i 
utviklingsplanen. Mange, og spesielt mindre kommuner har i dag store utfordringer når det gjelder 
rekruttering. Omfattende interkommunalt samarbeid eller kommunereform må til for å gjøre 
kommunene i stand til å fylle sin tiltenkte rolle. 

 Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste er en kritisk suksessfaktor. 
RHSene er tiltenkt en sentral rolle. Prosessene frem mot etableringen av disse er av avgjørende 
betydning. Samtidighet i prosessene er et nøkkelord (sykehuset bygger ned, mens kommunene bygger 
opp). 

 Kapasitet og kompetansebehovet i primærhelsetjenesten generelt er økende (gitt demografisk 
utvikling, samhandlingsreform mm) samtidig som mange kommuner i dag har 
rekrutteringsutfordringer. På den annen side kan behovet for arbeidskraft i kommunene dempe de 
negative konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av lokalsykehus. 

 Det stilles spørsmål ved det faglige grunnlaget for omleggingen innen psykiatrien. Familie 
og pårørende får en merbelastning ved hjemmebehandling. Dette kombinert med at utviklingsplanen 
ikke er tydelige på hvilke pasientgrupper kommunene skal håndtere skaper usikkerhet i kommunene. 
Kombinasjonen rus/psykiatri er allerede i dag krevende for kommunene. 

 Infrastruktur 
Det er usikkerhet knyttet til hvor mye av E39 som vil være utbygd i 2030. Utviklingsplanen forutsetter 
en reisetid på 1 t 30 min Kristiansand-Flekkefjord. Dette er et konservativt anslag.   Vi mener det er 
større sannsynlighet for kortere reisetid enn lengre reisetid i fremtiden.  

 Teknologi vil trolig ha meget stor betydning for tilgjengelighet og kvalitet i fremtidens 
spesialisthelsetjeneste. Fysisk avstand kan få mindre betydning i fremtiden. 
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Torun Strømland  Fagforbundet Flekkefjord 

Elisabeth Urstad   Helsenettverk Lister   

Ivan Sagebakken   Rådmann - Hægebostad  

Lars Terje Grostøl  Politiker - Hægebostad 

Johan Unhammer  Kommuneoverlege  - Kvinesdal kommune 

Anne Berit Åtland Hansen  Kommunalsjef  - Kvinesdal  kommune 

Stein Jarle Ofte  Lister pårørende- og brukerutvalg  

Kent Seland  Ordfører - Sirdal kommune 

Ruth Lillian Hompland  Enhetsleder Helse - Sirdal 

Anne Margrethe Larsen Politiker – Flekkefjord/Vest-Agder 

 

Tabell 22: Workshop Flekkefjord kommune - PwC Mandal, Hollendergata 5  

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Inger M. Egeland  Kommunalsjef helse og velferd  

John Hansen  Leder utvalg for oppvekst og velferd  

Maria Mortensen  Fagleder psykisk helse og rus 

Rolf Terje Klungland  Samfunnsplanlegger  

Terje Aamodt  Samfunn og Teknikk  

Terje Glendrange  Enhetsleder teknisk drift   

Tor Nilsen  Lege / beredskap 

Øyvind Iversen  Flekkefjord og omegn Industriforening  

Anne Margrethe Larsen Politiker – Flekkefjord/Vest-Agder 

Alf Magne Ubostad FOI 

Torun Strømland Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
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Tabell 23: Workshop: Lindesnesregionen - PwC Mandal, Hollendergata 5  

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Kjell Olav Hæåk  Rådmann - Audnedal kommune 

Tom Valand  Kommunalsjef - Audnedal kommune 

Tønnes Seland  Ordfører - Audnedal kommune 

Unn - Christin K. Melby Prosjektleder samhandlingsreformen 
Lindesnesregionen - Lindesnes kommune 

Knut Sæther  Leder pasientforløp psykisk helse og rus, 
Klinikksjef KPH - Mandal kommune 

Tore Askildsen  Ordfører - Mandal kommune 

Kjell Rune Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 
Ann-Margreth Haaland  Kommuneoverlege - Åseral kommune 

Oddmund Ljosland Ordfører – Åseral kommune 

  
Tabell 24: Workshop Kristiansand kommune - Kristiansand Rådhus 

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Erik Sandmark   Rådgiver/teknisk sektor /By og samfunn /miljø - 
Kristiansand kommune  

Finn Aasmund Hobbesland   Teknisk sektor/Leder By og samfunn   - 
Kristiansand kommune 

Jan Erik Lindjord  Rådgiver/teknisk sektor/By og samfunn    - 
Kristiansand kommune 

Per Gunnar Uberg  Analyse og statistikk  - Kristiansand kommune 

Tore Berendsveen Kristiansand kommune 

Sigurd Paulsen   Beredskapssjef  - Kristiansand kommune 

Wenke Mo   Plan-, bygg- og oppmålingsetaten - 
Kristiansand kommune 

Øyvind Laderud  Rådgiver/teknisk sektor /By og samfunn/Næring  
- Kristiansand kommune 

Arvid Grundekjøn Ordfører – Kristiansand kommune 

 

Tabell 25: Workshop: Østre Agder - Arendal Rådhus  

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Einar Halvorsen  Ordfører - Arendal kommune 

Harry Svendsen  Samhandlingskoordinator Østre Agder  - Arendal 
kommune 

Ola Olsbu  Plansjef – og samferdselssjef - Aust Agder 
Fylkeskommune  

Hans Antonsen  Ordfører - Grimstad kommune 

Ivar Lyngstad  Kommunalsjef - Grimstad kommune 

Vegard Vige  Kommuneoverlege - Grimstad kommune 

Per Lunden  Ordfører - Risør kommune 

Øyvind Johannessen  Fungerende rådmann - Tvedestrand kommune 

Ole Jørgen Etholm  Sekretariatsleder  - Østre Agder  

Ottar Christiansen  Medisinskfaglig rådgiver, Østre Agder 

Toril Skaar Helse og sosialsjef i Arendal 
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Tabell 26: Gruppeintervju: Tillitsvalgte allmennleger for legeforeningen 

Deltager Funksjon Intervjuform 

Anne Sissel 
Sørensen  
 

Vest-Agder førstelandsråd 
Allmennlegeforeningen 

Gruppeintervju 

Bodil Aasvang 
Olsen  
 

Aust-Agder fylkestillitsvalgt 
Allmennlegeforeningen og medlem i 
styret i Aust-Agder Legeforening 

Gruppeintervju 

 

Tabell 27: Workshop: SSHF 

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Elisabeth Stenberg  Brukerutvalg representant 

Asmund Myrbostad  SINTEF  

Alf Ole Tysland  Avd.leder Kir. avd. SSK 

Christian Stremme  Avd.leder anestesiavd. SSF 

Geir Noraberg  Overlege med. avd. SSA, styremedlem 

Glenn Haugeberg  Leder pasientforløp somatikk, Overlege 
revmatologisk avd 

Jon Sverre Berg  Ass.driftsdirektør 

Knut-Kristian Aas Bjørnstad  SSHF – erstatter for Birgitte Langedrag 

Marcus Gürgen  Avd.leder Kirurgisk avd SSF 

Nina Føreland  Organisasjonsdirektør 

Oddvar Sæther  Leder pasientforløp psykisk helse og rus, 
Klinikksjef KPH 

Ole I. Høye  Avd.leder med. avd. SSA  

Per Engstrand  Fagdirektør, leder av virksomhetsgruppa 

Per Qvarnstrøm  Økonomidirektør 

Per W. Torgersen  Driftsdirektør/prosjektleder 

Tone Kristin Hansen  Avd.leder kir. sengeavd. SSK 

Wenche D Bergh  Avd.leder operasjonsavd. SSA 

Øystein Tharaldsen  Leder arbeidsgruppe bygg/eiendom, Teknisk sjef 

Ottar Christiansen   Kommuneoverlege Risør 

Hans Kristian Solberg Beredskapsrådgiver, SSHF 

Andreas Nygaard LIS, Kirurgisk avdeling SSK 

Jens Pallenschat Medisinsk faglig rådgiver, Medisinsk avd. SSF 
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Tabell 28: Workshop: Regionalt perspektiv - PwC Kristiansand, Gravane 26 

Deltager Funksjon 

Knut Berg  Fylkesmannen Aust Agder  

Anne-Sofie Syvertsen  Fylkeslege - Fylkesmannen Aust Agder 
Tom Egerhei Ass. Fylkesmann - Fylkesmannen Vest Agder 

Arild Eielsen Fylkesrådmann Aust Agder 

John G. Bergh  Ass. fylkesrådmann - Aust Agder Fylkeskommune 

Steinar Eilertsen Seksjonsleder, Samfunns- og næringsutvikling - 
Vest Agder Fylkeskommune 

Bent Sørensen Rådgiver - Aust Agder Fylkeskommune 

Kristian Hagestad  Fylkeslege - Fylkesmannen Vest Agder 

 

Tabell 29: Gruppeintervjuer: Tillitsvalgte SSHF 

Deltager Tilhørighet Funksjon Intervjuform 

 Kristiansand Yngre legers forening Telefon - gruppeintervju 

 Kristiansand Fagforbundet (Alle 
yrkesgrupper) 

Telefon - gruppeintervju 

 Kristiansand NITO Telefon - gruppeintervju 

 Kristiansand NSF Telefon - gruppeintervju 

 Kristiansand Verneombud Telefon - gruppeintervju 

 Kristiansand Hovedtillitsvalgt Telefon - gruppeintervju 

 Flekkefjord Tillitsvalgt Video - gruppeintervju 

 Arendal Yngre legers forening Video - gruppeintervju 

 Arendal Fagforbundet Video - gruppeintervju 

 Arendal NITO Video - gruppeintervju 

 Arendal NSF Video - gruppeintervju 

 

Tabell 30: Intervjuer: Sørlandsbenken 

Deltager Funksjon Intervjuform 

Kari Henriksen Ap - Vest Agder 1 til 1 telefonintervju 

Ingunn Foss  H - Vest Agder 1 til 1 telefonintervju 

Hans-Fredrik Grovan KrF - Vest Agder 1 til 1 telefonintervju 

Odd Omland  Ap - Vest Agder 1 til 1 telefonintervju 

Norunn Tveiten Benestad H - Vest Agder 1 til 1 telefonintervju 

Svein Harberg  H - Aust Agder 1 til 1 telefonintervju 

 

  

Side�250



ROS-analyse av Utviklingsplan 2030

55

Forbehold
Denne rapporten er sammenstilt av PricewaterhouseCoopers(PwC) på oppdrag fra Sørlandet SykehusHF og
kommunene i Aust- og Vest-Agder. Utredningen er kun ment å væreretningsgivende.

PwChar ikke utført noen form for revisjon av innhentet informasjon. Informasjonen er gjengitt slik PwChar
tolket det. Vi anser våre kilder og vårt informasjonsgrunnlag som pålitelig, men PwCgaranterer ikke at mottatt
informasjon er korrekt, presis eller fullstendig. Fremlagt informasjon må ikke oppfattes å væreverifisert av
PwC.

Våre tolkninger er etter besteevne,men må likevel betraktes som en subjektiv oppfatning fra PwCsside og vil i
noe utstrekning kunne værebasert på skjønn.

PwCpåtar segintet ansvar for feil eller utelatelser i utredningen.

© 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS,
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS,
PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er
separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.
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Forord 
 

PricewaterhouseCoopers (PwC) har i samarbeid med Faveo Prosjektledelse utført en samfunnsmessig 
konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030. Oppdragsgivere har vært Sørlandet sykehus HF og alle 
kommuner i Aust- og Vest-Agder. Oppdraget ble gjennomført i perioden 13. juni til 15. september 2014. 

Arbeidet har vært utført av et kjerneteam bestående av Knut Arne Askeland, Are Kristiansen (Faveo), André 
Arntsen Fjelltveit og Torjus Ledaal og Hege Gabrielsen med sistnevnte som prosjektleder. Teamet har ved 
behov blitt supplert med ekspertressursene Helge Dønnum (samfunnsøkonomiske analyser), Rune Haukaas 
(økonomiske beregninger) og Helga Lunde (lege). Ansvarlig partner for oppdraget har vært Reidar 
Henriksen.  

I perioden arbeidet har vært gjennomført, har PwC parallelt gjennomført en ROS-analyse av Utviklingsplan 
2030. Prosjektteamene har dels vært overlappende og mye av datainnsamlingen, herunder intervjuene, er 
gjort samlet for de to prosjektene.  

Underveis i prosjektet har vi hatt god og hyppig kontakt med arbeidsgruppen bestående av Per W. Torgersen, 
Janne B. Brunborg, Kjell Rune Olsen, Ottar T. Christiansen, Hans Kristian Solberg og Per Engstrand. Vi vil 
takke oppdragsgiverne og arbeidsgruppens medlemmer for et spennende oppdrag og god samhandling 
underveis i prosjektet. 

Til slutt vil vi også rette en takk til alle involverte som på tross av ferieavvikling og en travel hverdag velvillig 
har stilt opp i intervjuer og bidratt med andre data.  

 

PwC 15. september 2014 

     

Reidar Henriksen     Hege Gabrielsen 
Ansvarlig partner     Prosjektleder 
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Sammendrag 
Formålet med denne analysen er å gi en representativ og beslutningsrelevant fremstilling av samfunnsmessige 
konsekvenser forbundet med strukturvalg og alternative driftsmodellene som skisseres i Utviklingsplan 2030. 
Usikkerhet og risiko knyttet til disse konsekvensene inngår også i drøftingen. 

Tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell er beskrevet: 

1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus 

2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus 

3. Ett sykehus 

Helt sentralt i vår tilnærming til dette oppdraget har vært å sikre en bred involvering av aktører som berøres av 
sykehusets strategiske veivalg. Derfor har vi valgt å bruke forholdsvis mye ressurser og tid på å lytte til berørte 
interessenter og få deres syn på hvilke konsekvenser Utviklingsplan 2030 har for samfunnet. Over 150 personer 
fra kommuner, SSHF og andre relevante samfunnsaktører har vært intervjuet i forbindelse med prosjektet. 
Dette har vært viktig av to grunner: for å få opp et mest mulig komplett konsekvensbilde, men også for å 
forankre arbeidet utenfor sykehuset. Denne prosessen mener vi har verdi, ikke bare for denne rapporten isolert 
sett, men vel så mye for det videre arbeidet med Utviklingsplan 2030 og samarbeidet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten når utfordringene på helseområdet skal adresseres i årene fremover.  

Prosjektet behandler samfunnskonsekvenser av et framtidsscenario der mange av konsekvensene vi analyserer 
krever en kvalitativ tilnærming. Viktigere enn to streker under svaret har vært å sikre et best mulig grunnlag for 
forestående beslutningsprosesser i SSHFs styre og andre relevante beslutningsorgan. 

I tilnærmingen til dette oppdraget har det vært vesentlig å skille det som ligger innenfor SSHFs strategiske 
handlingsrom, fra elementer som sykehuset ikke har mulighet til å påvirke gjennom Utviklingsplan 2030.   

De tre alternative driftsmodellene er åpenbart innenfor dette handlingsrommet. I tillegg har vi analysert de 
samfunnsmessige konsekvensene av det vi benevner som prinsipielle strukturvalg og som handler om 
strategiske veivalg sykehuset tar i Utviklingsplanen, uavhengig av de tre driftsmodellene. Overordnet handler 
dette om en omlegging i spesialisthelsetjenesten fra døgnbehandling til mer poliklinisk behandling og ambulant 
virksomhet. 

I gjennomføringen av dette prosjektet har vi hatt fokus på å tydeliggjøre dette skillet, både i dialogen med 
interessentene og i denne rapporten. Det har tidvis vært utfordrende, både fordi de strategiske veivalgene ikke 
alltid er entydig beskrevet i utviklingsplanen, og fordi det ikke alltid er gitt om det som omtales i 
utviklingsplanen ligger innenfor SSHFs påvirkning, eller om det følger av overordnede føringer. I tillegg har vi 
tidsdimensjonen. Vi har belyst samfunnskonsekvenser med utgangspunkt i dagens situasjon. Det er lang tid til 
2030 og mange av konsekvensene er usikre, både som følge av at forutsetningene kan endre seg eller at 
nasjonale rammebetingelser eller eksterne faktorer endres.  

Samfunnsmessige konsekvenser 
Sykehusets prinsipielle strukturvalg og de tre skisserte driftsmodellene gir noen samfunnsmessige 
konsekvenser. Vi har brukt følgende struktur for å beskrive disse: 

 Arbeidsliv, næringsliv og offentlig sektor 

 Tilgjengelighet 

 Økonomi 

 Likeverdighet i helsetilbudet 

 Samarbeid 
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Tilbakemeldingen gjennom intervjuene har vært mer entydige når det gjelder konsekvenser av prinsipielle 
strukturvalg enn for konsekvenser knyttet til de tre driftsmodellene.  

Driftsmodeller 
I den samlede vurderingen av driftsmodellene har vi valgt å ta utgangspunkt i modell 1 (dagens 
sykehusstruktur) og se modell 3 (ett stort sykehus) opp mot denne. Vi gjør denne forenklingen ettersom modell 
2 er knapt beskrevet i utviklingsplanen og at de fleste respondentene som følge av dette opplever det vanskelig å 
være presis i beskrivelsen av konsekvenser, utover at disse ligger et sted mellom modell 1 og 3.  

Overordnet vurdering av modell 3 (ett sykehus) – sammenliknet med dagens modell 

Modell 3 (ett sykehus) 
– sammenliknet med 
dagens modell  

Negative samfunnsmessige 
konsekvenser 

Positive samfunnsmessige 
konsekvenser 

Arbeidsliv, næringsliv og 
offentlig sektor 

 Tap av viktige 
kompetansearbeidsplasser på to 
lokasjoner med tilhørende 
ringvirkninger for næringslivet 

 Mulig forverring av eksisterende 
utfordringer knyttet til levekår i to 
regioner 

 

 Nye kompetansearbeidsplasser på 
en lokasjon inklusive 
ringvirkninger. 

 Økte rekrutteringsmuligheter for 
næringslivet og styrking av det 
helsefaglige kompetansemiljøet i 
landsdelen 

 Større muligheter for synergier 
med UiA 

Tilgjengelighet  Dårligere tilgjengelighet til 
akuttjenester, herunder fødetilbud 
for deler av befolkningen i Agder  

 Økt transportbehov med tilhørende 
miljøkostnader 

 Bedre muligheter for å 
få/opprettholde spesialiserte 
funksjoner til Sørlandet  

Økonomi  Tapte skatteinntekter for 
kommunene som mister 
arbeidsplasser 

 Økte transportkostnader for 
befolkningen 

 Omstillingskostnader i overgangen 
til ny sykehusstruktur 

 Økonomisk bærekraftig 

 Økte skatteinntekter for 
kommunen som får nye 
arbeidsplasser. 

 

Likeverdighet i 
helsetilbudet 

 Redusert opplevd trygghet for deler 
av befolkningen i Agder  

 Styrket og mer enhetlig 
spesialisthelsetjenestetilbud i 
Agder 

Samarbeid  Brudd i eksisterende 
samarbeidsrelasjoner mellom 
sykehus og kommuner 

 Dårligere forutsetninger for godt 
samarbeid på veien mot 2030? 

 

 Positivt for internt samarbeid ved 
SSHF 

 Bedre forutsetninger for enhetlig 
ledelse og mindre kulturkonflikter 

 

 

Oppsummert handler disse effektene primært om fordelingsvirkninger (tar fra noen og gir til andre), men våre 
analyser viser også at den samlede verdiskapingen på Sørlandet kan bli noe større ved at landsdelen kan 
tiltrekke seg arbeidskraft og økonomisk aktivitet som ellers ville havnet andre steder i Norge eller i utlandet.  

Prinsipielle strukturvalg 
Innenfor somatikken skisserer Utviklingsplan 2030 en overføring av ca. 100 000 polikliniske konsultasjoner og 
24 000 liggedøgn fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Når det gjelder konsekvenser for kommunenes 
økonomi har vi følgende funn: 
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 Som følge av oppgaveoverføringen det legges opp til i utviklingsplanen vil kommunene i Agder frem 
mot 2030 måtte opprette anslagsvis 100-200 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten. Grove 
beregninger viser at det totale behovet for nye årsverk i primærhelsetjenesten i Agder fram mot 2030 er 
i overkant av 3 000.  

 Kommunenes kostnader for overtakelse av liggedøgn i somatikken er beregnet til ca 40-100 MNOK.  

 Kommunene vil ha minimale kostnader knyttet til fastlegeårsverk som skal ta unna flere polikliniske 
konsultasjoner. 

Vi har ikke grunnlag for å anslå kommunale kostnader knyttet til omleggingen innen psykiatrien. Omleggingen 
vil utfordre primærhelsetjenesten på andre måter enn i dag, både hjemmebasert tjeneste og kommunale 
botilbud. I tillegg vil eventuelle økte kostnader kunne avhenge av hvordan den enkelte kommune opprinnelig 
har bygget opp og innrettet sitt samlede tilbud innen psykisk helsevern og rus. 

Når det gjelder øvrige konsekvenser av de prinsipielle strukturvalgene er disse dels beheftet med usikkerhet, og 
dels underordnet at det stilles spørsmål ved det helsefaglige grunnlaget for denne dreiningen og at kommunene 
frykter at det ikke vil følge økonomiske midler med de nye oppgavene, ref. drøfting av usikkerhet. 

Usikkerhet 
Det faktum at Utviklingsplanen 2030 beskriver et scenario langt inn i fremtiden gjør at det er utfordrende å 
analysere konsekvenser, herunder samfunnsmessige eller andre type konsekvenser. Det vil nødvendigvis være 
betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som utviklingsplanen bygger på og det kan 
finnes eksterne faktorer som i større og mindre grad kan endre de samfunnsmessige konsekvensene. 

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

Under gjengis de viktigste usikkerhetene: 

 Ressurssituasjonen i kommunene. En forutsetning for at Utviklingsplanen skal kunne la seg 

realisere er at kommunene er i stand til å påta seg oppgaver sykehuset til nå har hatt. Dersom 
kommunene ikke får de nødvendige økonomiske rammer for å utføre disse oppgavene innebærer det en 
stor gjennomføringsrisiko for omleggingen som skisseres i utviklingsplanen.  

 Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste er en kritisk suksessfaktor. 
Regionale helsesentre (RHS) er tiltenkt en sentral rolle i alle de skisserte driftsmodellene, men særlig i 
modell 3(ett stort sykehus). Prosessene frem mot etableringen av RHSene er av avgjørende betydning 
for at den skisserte oppgaveoverføringen skal skje på en smidig måte. Samtidighet i prosessene er et 
nøkkelord - sykehuset bygger ned sitt tilbud, mens kommunene tilsvarende bygger opp sitt tilbud. 

 Kapasitet og kompetansebehovet i primærhelsetjenesten generelt er økende gitt demografisk 
utvikling, samhandlingsreform m.m., samtidig som mange kommuner allerede i dag har 
rekrutteringsutfordringer. Spesielt gjelder dette mindre kommuner. Omfattende interkommunalt 
samarbeid eller kommunereform må til for å gjøre kommunene i stand til å fylle sin tiltenkte rolle. På 
den annen side kan behovet for økt kommunal arbeidskraft i helsesektoren kunne dempe de negative 
konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av lokalsykehus. 

 Det stilles spørsmål ved det faglige grunnlaget for omleggingen innen psykiatrien. Familie 
og pårørende får en merbelastning ved omlegging fra døgn- til dagbehandling. Dette kombinert med at 
utviklingsplanen ikke er tydelige på hvilke pasientgrupper kommunene skal håndtere skaper usikkerhet 
i kommunene. Kombinasjonen rus/psykiatri er allerede i dag krevende for kommunene, kapasitets- og 
kompetansemessig. 
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 Infrastruktur 
Det er usikkerhet knyttet til hvor mye av E39 som vil være utbygd i 2030. Utviklingsplanen forutsetter 
en reisetid på 1 t 30 min Kristiansand-Flekkefjord. Dette er et konservativt anslag. Vi mener det er 
større sannsynlighet for kortere reisetid enn lengre reisetid i fremtiden.  

 Teknologi vil trolig ha meget stor betydning for tilgjengelighet og kvalitet i fremtidens 
spesialisthelsetjeneste. Fysisk avstand kan få mindre betydning i fremtiden. På den annen side kan ny 
teknologi gi nye behandlingsmuligheter og dermed økt etterspørsel med tilhørende kostnader. 

Konklusjon 
Helsevesenet nasjonalt og regionalt står foran store utfordringer i årene som kommer knyttet til en aldrende 
befolkning, begrensede økonomiske rammer, utfordringer med rekruttering av helsepersonell og endringer i 
sykdomsbildet som vil kreve nye måter å organisere tjenesten på.  

Det er en gjensidig avhengighet mellom forvaltningsnivåene i helsevesenet. Presset på spesialisthelsetjenesten 
er avhengig av tilbudet i kommunehelsetjenesten, mens presset på primærhelsetjenesten er avhengig av 
tilbudet sykehuset gir.  Samarbeid, samordning og tilpassede finansieringsordninger er en forutsetning for å 
kunne gi et godt helsetilbud til pasientene.  

Innbyggernes behov for geografisk nære, trygge, kompetente og gode helsetjenester kan ofte stå i et 
motsetningsforhold til behovet for samling av mer kompetanse og utstyrskrevende, (spesialiserte) og 
høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud.  

Hva som skal være innholdet i ulike typer sykehus og hvordan disse skal organiseres og finansieres er oppe til 
diskusjon i disse dager, både på nasjonalt og regionalt nivå. I organiseringen av fremtidens 
spesialisthelsetjeneste er forsvarlig reisetid, robuste fagmiljøer, bredde i tilbudet og økonomisk bærekraft 
viktige hensyn som må avveies. Det som synes å være en trend både nasjonalt og internasjonalt er at det går 
mot et helsevesen der de mest spesialiserte helsetjenestene spisses og sentraliseres, mens nærhet blir stadig 
viktigere når det gjelder "bredde- og volumtjenester", også i spesialisthelsetjenesten.  

Å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft er en samfunnsmessig hovedutfordring for Sørlandet. Spesialister 
innen helse søker mot tunge fagmiljø der de kan få utviklet sine interesser. Dette kan stå i motsetning til 
nærheten til tjenestene. Kampen om kompetansen handler om å gjøre landsdelen mest mulig attraktiv 
sammenlignet med andre deler av landet og i resten av Skandinavia.  

Vi kan slå fast at lokalsykehusets betydning, som kompetansearbeidsplass og samfunnsinstitusjon, er betydelig. 
Det finnes med andre ord ingen optimal modell, men etter vår oppfatning bør et avgjørende hensyn når det 
kommer til hvordan SSHF skal organisere sin virksomhet, være innholdet i tjenestene og tilbudet som gis 
befolkningen i Agder. I ifølge pasient- og brukerombudet har det parallelt med samfunnsutviklingen skjedd en 
endring i pasientenes holdning når det gjelder "reisevillighet". Spesialisering og spisskompetanse er blitt 
viktigere på bekostning av nærhet. Dette må etter vår mening vektlegges, på lik linje med at alle innbyggere har 
behov for å føle seg trygge i sitt nærmiljø.  

Gjennom en kombinasjon av at kommunene tilføres tilstrekkelige ressurser til å ivareta sine utvidede oppgaver 
på helseområdet, at det etableres en desentralisert spesialisttjeneste som gir nærhet til breddetjenester, og ikke 
minst at det sikres godt utbygde prehospitale tjenester, kombinert med nye teknologiske løsninger, mener vi er 
mulig å forene disse viktige hensynene på helseområdet. 
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1. Introduksjon og tilnærming 

1.1. Bakgrunn og problemstilling 
Utviklingsplan 2030, som nå er på høring, omfatter virksomheten og bygningsmassen til Sørlandet sykehus 
(SSHF). Prosjektet omfatter en planperiode frem til 2030 og i tillegg en scenarioperiode frem mot 2050. 
Utviklingsplan 2030 skal være Sørlandet sykehus’ helhetlige og langsiktige plan for utvikling av virksomheten. 
Planen beskriver både tjenestetilbud, driftsmodell, organisasjon og infrastruktur. Utviklingsplan 2030 skal 
være overordnet og peke ut retningen sykehuset skal bevege seg i de kommende årene. 

I arbeidet med å lage en utviklingsplan har man først beskrevet dagens situasjon for deretter å fremskrive 
hvordan man tror pasientforløp, befolkning, infrastruktur og teknologi ser ut i landsdelen i 2030.  

Tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell er beskrevet: 

1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus 

2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus 

3. Ett sykehus 

I alle modellene kombineres sykehus med regionale helsesenter (RHS) som er nye samhandlingsarenaer med 
både sykehus, kommuner og private som tjenesteleverandører. 

Styret for SSHF har vedtatt følgende fem kriterier til bruk ved vurdering av alternative framtidige 
driftsmodeller: faglig kvalitet; helhetlige pasientforløp; samfunnsmessig bærekraft; tilgjengelighet og økonomi. 

Når det gjelder kriteriet samfunnsmessig bærekraft skisserer utviklingsplanen følgende vurderingsgrunnlag:  

o Utnytte etablert, samfunnsmessig infrastruktur (veier, skoler, osv). 

o Bevare/utvikle lokalsamfunn, arbeidsplasser og næring 

o Miljøpåvirkning; transportarbeid, CO2-utslipp  

o Grunnlag for samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere 

o Tilgjengelighet, nærhet og trygghet for ansatte og pasienter.  

o Transportkostnader 

I motsetning til de helsefaglige og økonomiske konsekvensene er de samfunnsmessige konsekvensene av de 
skisserte alternativene i utviklingsplanen lite drøftet så langt. Kommunene i Agder og SSHF har derfor bestilt 
denne analysen som skal ta for seg de samfunnsmessige konsekvensene av Utviklingsplan 2030. I dette 
arbeidet ønsker man å få belyst konsekvensene for Agder som helhet, kommunesamarbeidene/bo- og 
arbeidsmarkedsregionene i Agder og for kommunene som i dag har sykehus. I arbeidet har det vært et vesentlig 
poeng å inkludere og lytte til berørte aktører for å supplere det eksisterende beslutningsunderlaget for den 
videre organiseringen og lokaliseringen av en vesentlig del av helsetjenesten på Sørlandet. 

Parallelt med dette prosjektet har det vært arbeidet med en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som 
PwC også har hatt ansvar for. Denne er i likhet med samfunnsanalysen bestilt av kommunene i Agder og SSHF. 
ROS-analysen belyser risiko og sårbarhet ved de skisserte alternativene i Utviklingsplan 2030 og har en 
helhetlig tilnærming ved at den tar for seg de fire øvrige vurderingskriteriene: faglig kvalitet; helhetlige 
pasientforløp; tilgjengelighet og økonomi. ROS-prosjektet vil ferdigstilles og publiseres samtidig med den 
samfunnsmessige konsekvensanalysen og en endelig rapport om økonomiske vurderinger. Høringsfristen 
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utløper 15. november og høringsinnspillene vil sammen med de tre nevnte rapportene være viktige bidrag til 
SSHFs arbeid med den endelige og reviderte utviklingsplanen som fremlegges for styret i SSHF på nyåret. I den 
endelige utviklingsplanen vil SSHF, blant annet i lys av ny kunnskap ervervet gjennom nevnte prosjekter og 
høring, vurdere alle fem kriteriene før det konkluderes med hvordan planen skal tas videre, samt hvilken 
driftsmodell som faller best ut når alle kriterier hensyntas. 

Både for kommunene og Sørlandet sykehus er det kritisk med et konstruktivt samarbeid i det videre arbeidet 
med Utviklingsplan 2030. Derfor mener vi det er av stor betydning å etablere et mest mulig fullstendig bilde av 
de samfunnsmessige konsekvensene av utviklingsplanen, inkludert usikkerhet knyttet til disse. Dette kan gi 
grunnlag for at utviklingsplanen ikke bare anses som sykehusets plan, men også oppfattes relevant for 
landsdelen og kommunene. Dette prosjektet behandler samfunnskonsekvenser av et framtidsscenario der 
mange av konsekvensene vi analyserer krever en kvalitativ tilnærming. Viktigere enn to streker under svaret er 
å sikre et best mulig grunnlag for forestående beslutningsprosesser i SSHFs styre og andre relevante 
beslutningsorgan. 

Vi har også en ambisjon om at arbeidet som legges ned i dette prosjektet skal være et viktig bidrag til 
kommunenes eget helseplanarbeid og den videre samhandlingen mellom kommunene og staten på 
helseområdet. Selv om dette prosjekt ikke skal vurdere kommunenes organisering og tilbud til innbyggerne, 
mener vi at et overordnet mål må være at arbeidet bidrar til å legge til rette for helhetlige helsetjenester for 
befolkningen på Sørlandet, uavhengig av forvaltningsnivå.  

1.2. Overordnet tilnærming 

Formålet med den samfunnsmessige analysen er å gi en representativ og beslutningsrelevant fremstilling av 

samfunnsmessige konsekvenser forbundet med strukturvalg og alternative driftsmodellene som skisseres i 
Utviklingsplan 2030. Usikkerhet og risiko knyttet til disse konsekvensene skal også drøftes. 

Helt sentralt i vår tilnærming til dette prosjekt har vært å sikre en bred involvering av aktører som berøres av 
sykehusets strategiske veivalg. Derfor har vi valgt å bruke forholdsvis mye ressurser og tid på å lytte til berørte 
interessenter og få deres syn på hvilke konsekvenser strukturvalg og de tre driftsmodellene som skisseres i 
Utviklingsplan 2030 har for den enkelte. Dette har vært viktig av to grunner: for å få opp et mest mulig 
komplett konsekvensbilde, men også for å forankre arbeidet utenfor sykehuset. Denne prosessen mener vi har 
verdi, ikke bare for denne rapporten isolert sett, men vel så mye for det videre arbeidet med Utviklingsplan 
2030 og samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten når utfordringene på helseområdet skal 
adresseres i årene fremover.  

Vår forståelse er at en samfunnsmessig konsekvensanalyse kan utføres innenfor rammen av en 
samfunnsøkonomisk analyse1. Det finnes ulike typer samfunnsøkonomiske analyser. Vi har valgt en tilnærming 
ut fra at oppdragsbeskrivelsen berører samfunnskonsekvenser i en videre kontekst enn en ren kost/nytte 
analyse2.  Hensikten er å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag til den forestående beslutningsprosessen i 
SSHFs styre og andre beslutningsorgan når det gjelder fremtidig sykehusstruktur, og oppdraget kan 
karakteriseres mer i retning av en kostnadsvirkningsanalyse der nyttevirkningene beskrives best mulig, men 
ikke nødvendigvis i kroner eller på en felles skala.  

Nytt rundskriv R-109/14 fra Finansdepartementet "Prinsipper og krav ved utarbeidelse av 
samfunnsøkonomiske analyser mv." fastsetter prinsipper og krav som skal følges ved gjennomføringen av 

                                                             
1 En samfunnsøkonomisk analyse: verktøy for å identifisere og synliggjøre virkninger (konsekvenser) av et tiltak 
for berørte grupper i samfunnet. Kilde: 
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Veileder_i_samfunns%c3%b8konomiske_analy
ser_1409.pdf  
2 I en nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle positive og negative virkninger av et tiltak i kroner så langt det lar 
seg gjøre, ut fra et hovedprinsipp om at en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale 
for å oppnå den eller for å unngå den. Dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større enn 
summen av kostnadene, defineres tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kilde: 
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2014.pdf  
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samfunnsøkonomiske analyser og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak. Nevnte rundskriv og
"Veileder i samfunnsøkonomiske analyser" fra Finansdepartemenet ligger til grunn for denne analysen.

Det er viktig å understreke at det følger av mandatet gitt fra oppdragsgiver at denne analysen ikke utgjør en
komplett samfunnsøkonomisk analyse. En samfunnsøkonomisk analyseinkluderer en helhetlig vurdering av
kostnader og nytte, samt beskrivelseav fordelingsvirkninger. I denne analysenvil vi i begrensetgrad komme
inn på helsefagligekonsekvenser, konsekvenserfor SSHFsøkonomi og andre kriterier som åpenbart må
til leggesstor vekt i beslutningen om hvordan helseforetaket skal organisere og drive sin virksomhet i fremtiden.

I tilnærmingen til dette oppdraget har det vært vesentlig å skille det som ligger innenfor SSHFsstrategiske
handlingsrom , fra elementer som sykehuset ikke har mulighet til å påvirke gjennom Utviklingsplan 2030. I
arbeidet med prosjektet har vi hatt fokus på å tydeliggjøre dette skillet , både i dialogen med interessenteneog i
denne rapport en.

De tre alternative driftsmodellene er åpenbart innenfor dette handlingsrommet, og vurdering av de fem
kriteriene for hver av de tre driftsmodellene har en sentral plass i høringsdokumentet.

I tillegg til dette vil vi analyserede samfunnsmessigekonsekvenseneav det vi benevner som prinsi pielle
strukturvalg (se beskrivelsenesteside) og som handler om strategiske veivalg sykehuset tar i Utviklingsplanen,
uavhengigav de tre driftsmodellene.

Figuren under illustrerer denne tilnærmingen.

Figur 1. Illustrasjon av SSHFs st rategisk e handlingsrom i Utviklingsplan 2030: prinsipielle strukturvalg og tre
alternative driftsmodeller

I Utviklingsplan 2030 leggesen rekke forutsetninger av ulik karakter til grunn. Dersom disseviser segikke å
stemme, kan det i større eller mindre grad endre de samfunnsmessigekonsekvensene. Når vi senereskal drøfte
ulike dimensjoner knyttet til samfunnsmessigbærekraft, må vi leggetil grunn at forutsetningene i
utviklingsplanen ligger fast.

I den grad det identifiseres usikkerhet knyttet til sentrale forutsetninger eller eksterne rammebetingelser som
kan endre de samfunnsmessigekonsekvensenesom er identifisert og drøftet , vil dette adresseresi et eget
kapittel i denne rapporten. Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet,
manglende dokumentasjon, manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan
handle om nasjonale rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommuneref ormen,
finansieringsordninger i helseveseneteller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren.

Prinsipielle strukturvalg

Prinsipielle strukturvalg (uavhengig av driftsmodell)

Driftsmodell 1

Alternative driftsmodeller

Driftsmodell 2 Driftsmodell 3

Prinsipielle strukturvalg (uavhengig av driftsmodell)

Somatikk

Psykiatri

� Det forutsettes at totalt ca. 24 000 liggedager overføres til kommunehelsetjenesten.

� Det forutsettes en reduksjon på 100 000 polikliniske konsultasjoner. Dette er i første rekke kontroller
som kan overføres til primærleger eller som kan utføres desentralt i samarbeidsordninger mellom
kommunal- og spesialisthelsetjeneste.

� Innen psykiatri foreslås en betydelig omlegging av ressursbruken fra døgndrift (-39%) til poliklinikk
(+65%), dagbehandling og ambulant virksomhet.
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Benevnelsen prinsipielle strukturvalg er benyttet om omlegginger i sykehusets virksomhet som skjer uavhengig 
av de tre alternative driftsmodellene. Utviklingsplan 2030 går forholdsvis langt i å beskrive innhold og 
organisering av fremtidens sykehustjenester, herunder sier den en del om forventet oppgavefordeling mellom 
sykehuset og kommunene. Oppgavefordelingen mellom kommune og sykehus reguleres av lovverk og avtaler og 
vil i prinsippet være uavhengig av sykehusstruktur. Det er imidlertid forslag i utviklingsplanen som indikerer en 
mer omfattende oppgaveforskyvning enn hva som beskrives i nasjonale føringer. Dette er likt i alle alternativ, 
men må likevel håndteres i analysen. Beskrivelsen av oppgaveoverføring er basert på foretakets beste skjønn og 
har blitt til gjennom faglige drøftinger og avklaringer i arbeidsgruppene for pasientforløpsanalysene. I 
utviklingsplanen presenterer sykehuset et framtidsscenario de mener vil være sykehusets aktivitetsnivå i 2030, 
når det gjelder liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Følgende endringsfaktorer er vurdert i 
arbeidsgruppene for pasientforløpsanalysene: 

1. Epidemiologi og endringer i medisinsk behandling  

2. Overordnede (nasjonale, regionale eller lokale) strategier 

3. Oppgavefordeling mellom sykehus 

4. Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner 

5. Omstilling fra døgn til dag/poliklinikk 

6. Intern effektivisering av arbeidsprosesser og pasientforløp 

7. Endring i oppholdsmåter i spesialisthelsetjenesten 

8. Effekt av økt forventningspress, etterspørsel 

SSHF skriver i utviklingsplanen at "Samhandlingsreformen vil være en pådriver for endring i pasientstrømmer 
der en del pasienter som i dag behandles i spesialisthelsetjenesten vil bli behandlet hjemme, i institusjoner 
drevet av kommunene, eller i et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten." Det presiseres også 
at det er usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som er realisert i 2030 og hvilke effekter de vil ha for 
spesialisthelsetjenesten.  

Innenfor somatikken estimeres overføring av 24 000 liggedager fra sykehuset til kommunehelsetjenesten, samt 
en overføring av 100 000 polikliniske konsultasjoner fra sykehuset til primærleger eller samarbeidsordninger 
mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.  

Innenfor psykiatrien skisseres en reduksjon i døgnplasser på 39 % parallelt med en styrking av det polikliniske 
tilbudet på 65 %, samt økende grad av ambulerende virksomhet.  

Det kan diskuteres hvor stor del av den foreslåtte omleggingen som skyldes samhandlingsreformen og andre 
eksterne faktorer, og således ligger utenfor sykehusets strategiske handlingsrom. Det vil trolig være ulike 
oppfatninger blant interessentene om dette. Når det gjelder psykiatrien foreslås i utviklingsplanen at all 
døgnbehandling i DPS skal avvikles og arbeidsgruppen sier selv at dette er banebrytende og nødvendigvis må 
bearbeides og være gjenstand for grundige forberedelser spesielt i samarbeid med kommunene. Vi har valgt å 
belyse omleggingen i både somatikken og psykiatrien forholdsvis grundig i vår analyse ettersom dette 
representerer sykehusets tolkning av hva ulike endringsfaktor vil bety, herunder samhandlingsreformen. 
Nasjonale myndigheter har ikke vært tydelige på hvordan samhandlingsreformen skal operasjonaliseres frem 
mot 2030, utover at dette skal skje gjennom samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Vi anser at de 
samfunnsmessige konsekvensene av sykehusets prinsipielle strukturvalg er interessante å få belyst og bør ha en 
sentral plass i den videre behandlingen av Utviklingsplan 2030. 
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Alternative driftsmodeller

Sykehusetpresenterer i Utviklingsplan 2030 tre driftsmodeller som representerer alternativer løsninger for
oppgavefordeling mellom sykehuseneog regionale helsesenter (RHS). RHS er nye samhandlingsarenaer med
bådesykehus,kommuner og private som tjenesteleverandører.

I analysenvil vi ta for ossulike typer samfunnsmessigekonsekvenserog drøfte hvordan dissevil slå ut i de tr e
driftsmodellene, på lokalt og regionalt nivå. I stor grad vil dette handle om å synliggjøre det som i
samfunnsøkonomisk terminologi betegnessom fordelingsvirkninger 3.

Analyseområder
Med utgangspunkt i oppdragsgiversbestilling har vi definert noen analyseområder som på et overordnet nivå
sier noe om de dimensjonene av samfunnsmessigbærekraft vi ønsker å belysei denne analysen.Disse
områdene er illustrert i tabellen under og vil drøftes inngående i kapittel Samfunnsmessigekonsekvenser.

Tabell 1 Oversikt analyseområder i samfunnsmessig konsekvens er

Analyseområder Stikkordsmessig beskrivelse

Arbeids-, næringsliv og
offentlig sektor

Arbeidsplasser og økonomisk aktivitet ved sykehusene,ringvirkninger for
næringsliv og offentlig sektor.

Tilgjengelighet Trafikal tilgjengelighet. Opplevd tilgjengelighet/likeverd (nærhet). Akutthjelp,
basistjenester og spisskompetanse.Miljøhensyn. Lokalsykehusets rolle ved
kriser, kommunal beredskapsplikt.

Økonomi Samlet investeringsbehov og driftskostnader kommuner og sykehus.
Omstillingskostnad er, doble funksjoner mm.

Likeverdighet i
helsetilbudet

Nærhet og likhetsaspekt. Innholdet i tilbudet, enhetlig tilbud som følge av
sykehus/RHS-struktur.

Samarbeid Grunnlag for samarbeid mellom sykehusetog kommunene og andre
samarbeidspartnere. Potensial når det gjelder RHSer.
Samarbeidsavtaler/Overordnet Strategisk Samarbeidsutval (OSS).
Interkommunalt samarbeid. Utvikling av det helseforebyggendearbeidet.

3 Fordelingsvirkninger : Hvordan nytte- og kostnadsvirkningene fordeler segmellom ulike grupper i
samfunnet, kalles fordelingsvirkninger. I utgangspunktet er omfordelingsvirkninger uten betydning for den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et prosjekt. Kilde:
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Veileder_i_samfunns%c3%b8konomiske_analy
ser_1409.pdf
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I tråd med overordnet tilnærming beskrevet over vil analysen ta for seg nullalternativet4 og de alternative 

driftsmodellene samt prinsipielle strukturvalg. Oppsummert innebærer dette:  

 Analyse av prissatte virkninger, herunder investeringskostnader, driftskostnader, 

personalkostnader, produksjonskostnader, endret reisetid for ansatte, pasienter, 

besøkende/pårørende samt miljøkostnader etc. 

 Analyse av ikke-prissatte virkninger, som for eksempel endret trygghet i befolkningen, omstilling 

og tilpasning for ansatte. 

 Deretter gjøres en analyse av usikkerheten. Usikkerhet i forutsetningene og betydningen av 

eksterne faktorer som vil kunne endre konsekvensene er sentrale elementer i dette kapitlet. 

 Samlet vurdering av samfunnsmessig bærekraft, basert på nytte, kostnader og usikkerhet.   

Vi understreker at denne analysen kun tar for seg ett av kriteriene Utviklingsplan 2030 og tilhørende 

driftsmodeller skal vurderes i forhold til. Den samfunnsmessige konsekvensanalysen er altså ikke en helhetlig 

analyse der alle fem kriteriene inngår. Her synliggjøres konsekvenser knyttet til kriteriet Samfunnsmessig 

bærekraft. En helhetlig drøfting av samtlige kriterier og hvordan samfunnskriteriet skal vektes i forhold til de 

fire andre er ikke en del av denne analysen. 

1.3. Gjennomføring 

Organisering av prosjektet 
Samfunnsmessig konsekvensanalyse har løpt helt parallelt med Risiko- og sårbarhets-analysen av 
Utviklingsplan 2030, som PwC også har hatt ansvar for og flere prosjektmedlemmer har jobbet på begge 
prosjektene. Intervjuer og workshops har i stor grad vært planlagt og gjennomført felles for de to prosjektene, 
noe som har minsket belastningen på interessentene. 

Figur 2 Milepæler samfunnsmessig konsekvensanalyse 

 

 

Prosjektperioden har vært fra 13. juni 2014 til 15. september 2014. 

PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder Hege Gabrielsen med et dedikert 
kjerneteam: Knut Arne Askeland, Are Kristiansen (Faveo), André Arntsen Fjelltveit og Torjus Ledaal; og 
ekspertressursene som har vært trukket inn ved behov: Helge Dønnum (samfunnsøkonomiske analyser), Rune 

                                                             
4 I Utviklingsplan 2030 er 0-alternativet erstattet med modell 1 som blant annet hensyntar demografisk 
framskrivning og endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune. 
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Haukaas (økonomiske beregninger) og Helga Lunde (lege). Reidar Henriksen har vært ansvarlig partner på 
oppdraget.  

I forbindelse med prosjektet ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra både kommunene og SSHF 
som har fulgt arbeidet med den samfunnsmessige konsekvensanalysen. Denne gruppen har hatt en sentral 
rolle, både som informasjonskanal og sparringspartner, og ved forankring av både undersøkelsesdesign, funn 
og sluttrapport. Gruppen har sammen med PwC-teamet hatt tilgang til et prosjektrom på Sharepoint der all 
dokumentasjon knyttet til prosjektet har ligget tilgjengelig.  

Tabell 2 Arbeidsgruppens medlemmer 

Deltager Funksjon / tilhørighet 

Per W. Torgersen Prosjektleder/SSHF 

Janne B. Brunborg Rådgiver/ Kr.sand kommune 

Kjell Rune Olsen Kommunalsjef/ Marnardal kommune 

Ottar T. Christiansen Kommunelege /Risør kommune 

Hans Kristian Solberg Beredskapsrådgiver/SSHF 

Per Engstrand Fagdirektør/SSHF 

 

Metode for gjennomføring 
Analysen har både kvantitative og kvalitative elementer. For å få et helhetlig bilde av situasjonen ble det derfor 
lagt opp til innsamling av informasjon gjennom en kombinasjon av individuelle intervjuer og 
gruppeintervjuer/workshops, dokumentstudier, tallanalyser og erfaringer fra lignende gjennomganger. 

Dokumentstudier 
En rekke dokumenter er gjennomgått, både som generell bakgrunnsinformasjon og direkte som 
kildehenvisninger i analysen. Samtlige respondenter er gitt muligheten til å oppgi relevant dokumentasjon inn i 
prosjektet. Fullstendig litteraturliste finnes bakerst i denne rapporten. 

Innledende intervjuer 
Det ble tidlig i prosjektet gjennomført samtaler med representanter fra ulike aktører som kunne tilføre nyttig 
innsikt på et overordnet nivå inn i prosjektet: KS, NHO, Pasient- og brukerombudet, Regionplan Agder og UiA. 

Gruppeintervjuer/workshops  
PwC gjennomførte samtlige gruppeintervjuer i løpet av en to-ukers periode i august. Deltakerne var 
representanter for kommunene i Agder (politisk og administrativt nivå) og Sørlandet sykehus HF. I tillegg ble 
en rekke enkeltpersoner intervjuet stedlig, per telefon eller video i forkant og etterkant av gruppeintervjuene. I 
forkant av alle intervjuer ble det sendt ut informasjon om prosjektet og om gjennomføringen av intervjuet. 
Dette for at deltakerne skulle stille best mulig forberedt.  

Målet med intervjuene var å oppnå så god forståelse og innsikt som mulig og dokumentasjonen fra intervjuene 
utgjør et vesentlig grunnlag for de videre analysene. Det fremkommer ikke i denne rapporten hvem som har 
sagt hva, men vi har informert om at vi vil være åpne om hvem vi har intervjuet. Vi tok notater fra intervjuene, 
men dette var kun til bruk som støtte for vårt arbeid, ikke for gjengivelse. 

Av praktiske årsaker ble det noe ulikt antall respondenter, sammensetning og lengde på intervjuene. I 
planleggingen av intervjuene la vi derfor vekt på en tilnærming som skulle sikre at vi satt igjen med det de 
enkelte mente var det viktigste å få belyst, muligens på bekostning av at ikke alle tenkelige dimensjoner ble 
diskutert i alle intervjuene. 

Vi innledet alle gruppeintervjuer med en felles presentasjon som satt de to prosjektene (ROS og 
samfunnsanalysen) i en kontekst, og som sa noe om tilgrensede prosesser og nødvendige avgrensinger.  
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I tabellen nedenfor vises deltakerne i intervjuene på organisasjonsnivå. Til sammen har over 150 personer vært 
intervjuet i forbindelse med dette prosjektet. 

Tabell 3 Overordnet oversikt intervjuer/workshops 

Dato Deltagere Møteform 

26.06 NHO Agder Innledende intervju  
27.06 Regionplan Agder Innledende intervju  
01.07 Universitetet i Agder Innledende intervju  
03.07 KS Agder Innledende intervju  
04.07 Pasient og brukerombud (Aust- og Vest-Agder) Innledende intervju  
11.08 Setesdalsregionen Workshop 
12.08 Knutepunkt Sørlandet Workshop 
13.08 Arendal kommune Workshop 
14.08 Listerregionen Workshop 
14.08 Flekkefjord kommune Workshop 
18.08 Lindesnesregionen Workshop 
19.08 Kristiansand kommune Workshop 
20.08 Østre Agder Workshop 
21.08 Tillitsvalgte allmennleger for legeforeningen Intervju 
22.08 SSHF (Virksomhetsgruppen) Workshop 
25.08 Fylkesmenn og fylkeskommuner Workshop 
01.09 Tillitsvalgte ved sykehusene Telefon og videointervjuer 
01.09 Sørlandsbenken Stortinget Telefonintervjuer 

 

Kvantitative analyser 
Det er utført en rekke kvantitative analyser knyttet til analyseområdene arbeids-, næringsliv og offentlig sektor; 
tilgjengelighet og økonomi. Fullstendig ringvirkningsanalyse og trafikkregnskap ligger som vedlegg til denne 
rapporten. 

1.4. Rapportens oppbygning 
I kapittel 2 skisseres et utfordringsbilde for Sørlandet som et bakteppe og en referanse for analysen av de 
samfunnsmessige konsekvensene. I kapittel 3 drøftes de samfunnsmessige konsekvensene (kvantitative og 
kvalitative), gitt forutsetningene i Utviklingsplan 2030. I kapittel 4 drøftes usikkerhet, både knyttet til 
forutsetningene og eksterne faktorer. I kapittel 5 oppsummeres analysen og vi presenterer en samlet 
konklusjon/vurdering (inkludert oppfølgingspunkter). 
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2. Utfordringsbildet på Sørlandet 

2.1. Sørlandet 
Sørlandet består av fylkene Vest-Agder og Aust-Agder. Med sine 290 000 innbyggere representerer landsdelen 
5,5 % av Norges befolkning og et areal på størrelse med et middels stort fylke. Opptaksområdet til Sørlandet 
sykehus omfatter begge Agderfylkene samt kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Kristiansand er største by 
med 85 000 innbyggere fulgt av Arendal med 40 000 innbyggere og Grimstad med 20 000 innbyggere.  

Agder har hatt positiv befolkningsvekst og næringsutvikling de siste 10-15 årene, men veksten har vært ulikt 
fordelt.  Sterkest vekst har det vært i Knutepunkt Sørlandet, og dernest i et belte langs kysten fra Mandal til 
Arendal. Flankene i øst og vest har hatt liten vekst og til dels stagnasjon. Det samme kan sies om 
innlandskommunene, bortsett fra kommunene nærmest Kristiansand.  

2.2. Næringslivet 
Den sterke veksten i kystkommunene, og i Knutepunkt Sørlandet spesielt, kan i stor grad tilskrives 
næringsklyngen GCE NODE som leverer tekniske tjenester til det globale olje- og gassmarkedet. Bedriftene i 
NODE-klyngen sysselsetter rundt 10 000 personer og omsatte i 2013 for ca 43 mrd. kr. Årlig kjøper bedriftene i 
NODE-klyngen varer og tjenester på Sørlandet for ca. 4 mrd.5 Klyngen har altså betydelige ringvirkninger i 
form av arbeidsplasser i en rekke bransjer.  82 % av klyngens omsetning skjer i Knutepunkt Sørlandet6. 
Bedriftene konkurrerer i et globalt marked, stort sett med globale selskaper på eiersiden, og står for 80 % av 
verdens leveranser innen boreutstyr.  Fra 2004 til 2012 vokste klyngens verdiskaping med 23,5 prosent årlig. 
Det har vist seg at globale bedrifter velger å etablere seg på Sørlandet fordi de finner den rette kompetansen 
her, og fordi det er betydelige synergieffekter ved å være i en sterk næringsklynge. Den største flaskehalsen for 
videre vekst er tilgangen på ytterligere arbeidskraft med rett kompetanse, og da særlig ingeniører. Dersom 
landsdelen ikke makter å tiltrekke seg nok kompetanse raskt nok, vil selskapene kunne søke andre lokasjoner 
for videre vekst.  

Sørlandet har også en sterk næringsklynge innen prosessindustrien (EYDE-nettverket). Prosessindustrien har 
vært en viktig driver for næringslivet helt siden de første metallforedlingsbedriftene ble etablert for over 100 år 
siden. Disse var viktige hjørnestener i sine lokalsamfunn.  I årenes løp har det vært en rasende teknologisk 
utvikling og behovet for arbeidskraft er redusert. Takket være teknologisk nyvinning og spesialisert kompetanse 
har prosessindustrien på Sørlandet vist seg internasjonalt konkurransedyktig til tross for høyt norsk lønnsnivå.  
Næringsklyngen sysselsetter i dag 2.500 personer og har en samlet årlig omsetning på omkring 10. mrd. kr7. 
Medlemsbedriftene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens 
største globale konserner. EYDE klyngens bedrifter er lokalisert på kyststripen fra Arendal til Flekkefjord.  

Sørlandet har i likhet med andre landsdeler også en betydelig verdiskaping innen bygg og anlegg, handel og 
reiseliv med mer. Fiskeri, IT, finans, og konsulenttjenester har noe mindre betydning på Sørlandet enn i landet 
forøvrig. Men det som først og fremst skiller sørlandsk næringsliv fra andre landsdeler er de tekniske 
kompetansemiljøene innen offshore og til dels prosessindustrien og shipping. NODE-bedriftene representerer 
en fantastisk drivkraft, men også stor sårbarhet. Store fall i oljeprisen vil ha dramatiske følger. Landsdelen har 
derfor behov for flere bein å stå på. 

 

 

                                                             
5 www.nodeproject.no 
6 Sørlandet i verden- Verden på Sørlandet -Rapport fra Sørlandsutvalget 2013 
7 www.eyde-nettverket.no 
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Tabell 4 Verdiskapningen på Sørlandet i 2012 vist i henhold til SSBs næringskategorier.  

 Verdiskapning i 2012 
Kroner Andel 

Industri og energi 19 158 mill. kr.  39 % 
Varehandel og personlig tjenesteyting 12 437 mill. kr. 25 % 
Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting 5 805 mill. kr 12 % 
Bygg og anlegg 6 572 mill. kr 13 % 
Transport og kommunikasjon 3 649 mill. kr.  7 % 
Reiseliv 872 mill.kr 2 % 
Jordbruk, skogbruk og fiske 256 mill. kr. 1 % 
Uoppgitt 180 mill. kr.  0 % 
Sum Sørlandet 48 929 mill. kr 100 % 

 
Kilde: Oxford Research AS  

Statistikken viser at Industri og energi har en dominerende posisjon (39 %) på Sørlandet. I denne kategorien 
finner vi verdensledende teknologibedrifter innen olje og gass (NODE-bedriftene) og prosessindustrien (EYDE-
bedriftene). Noe forenklet kan man si at disse bedriftene sikrer inntektsgrunnlaget for andre store næringer 
som varehandel og personlig tjenesteyting (25 %), bank og finans (12 %), og bygg- og anlegg (13 %).  

Knutepunkt Sørlandet er en motor for Sørlandet og står for 64 % av landsdelens verdiskaping.8 

Figur 3 Omsetning fordelt på regioner (Andel av total omsetning 2012). Kilde: Oxford Research/ 
Konjunkturbarometeret 
 

 

 

  

                                                             
8 http://www.regionplanagder.no/media/4464867/Rapport-S%C3%B8rlandsutvalget_august2013.pdf   
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2.3. Levekår 
Sammenlignet med resten av landet scorer Sørlandet middels eller forholdsvis svakt på flere 
levekårsindikatorer9. Blant annet gjelder dette andel uføre, psykisk helse, utdanningsnivå og yrkesdeltakelse 
blant kvinner. Levekårsutfordringene er noe større i Aust-Agder enn i Vest-Agder, og da særlig helt øst i Aust-
Agder.   
 
 
Figur 4 Folkehelse og levekår i Vest- og Aust-Agder sammenliknet med hele landet. 

 

  

Kilde: Helsedirektoratet10 

Illustrasjonen viser at man særlig i Aust-Agder har en relativt høy andel arbeidsledighet, unge på sosialhjelp og 
høy dødelighet.  

Lav yrkesdeltakelse blant kvinner gjør seg særlig gjeldene ved at det på Sørlandet er flere kvinner som jobber 
deltid enn i landet for øvrig. Til en viss grad forklares dette med personlige valg og «en kultur for deltid», men 
det viser seg også at det i typiske kvinneyrker innen helse og omsorg ikke tilbys heltidsstillinger til alle som 
ønsker det.  Ved Sørlandet sykehus viste en intern undersøkelse i 2012 at 448 ansatte jobbet ufrivillig deltid11. 
Et eget program ble iverksatt for å tilby disse fulltidsstillinger og antallet ble dermed redusert til 308. Siden 
2012 har Sørlandet sykehus fortsatt å jobbe aktivt for å legge til rette for flere heltidsstillinger. 

 

 

  

                                                             
9 Agderforskning FOU-rapport 8/2012 og FOU rapport 1/2009 
10http://knutepunktsorlandet.no/kunde/filer/Felles%20plan%20folkehelse%20og%20levekaar%20i%20Agder
%202010-2013.pdf 
11 Fædrelandsvennen 25.08.2014 
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Tabellene under illustrerer ytterligere utfordringene når det gjelder levekår på Sørlandet:  

Tabell 5 Andel av befolkningen som mottar uførepensjon, 2013 

  

Vest-Agder  11,7 prosent 

Aust-Agder  12 prosent 

Hele landet 9,5 prosent 

Kilde. NAV 

 

Tabell 6 Mottakere av Arbeidsavklaringspenger, April 2014 

  

Vest-Agder  3,3 prosent 

Aust-Agder  3,4 prosent 

Hele landet 2,8 prosent 

Kilde: NAV 

 

Tabell 7 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid, 2012 

  

Vest-Agder  44,5 prosent 

Aust-Agder  44 prosent 

Hele landet 34,5 prosent 

Kilde: SSB 

 

2.4. Utfordringer for helsevesenet 
Stadig større årskull vil i årene fremover nå pensjonsalder, samtidig som forventet levealder øker. Det vil bli 
færre i arbeidsfør alder og flere med behov for pleie og omsorg. Dette er en stor utfordring over hele den 
vestlige verden. En rivende utvikling innen medisin og nye behandlingsmetoder medfører at flere sykdommer 
lar seg behandle, og at forventningene til helsevesenet øker. Mens hver sjette elev i ungdomsskolen i dag går inn 
i helse- og omsorgsarbeid, vil vi i 2025 ha behov for at hver fjerde elev blir helse- og sosialarbeider for å 
opprettholde samme nivå på tjenestetilbudet som nå12. 

Det er ingenting som tyder på at disse utfordringene vil bli mindre i årene som kommer. Snarere tvert imot. Vi 
ser allerede i dag at en del norske kommuner og sykehus sliter med å bemanne helsesektoren. 
Levekårsutfordringene på Sørlandet medfører et ytterligere press på helsetjenestene.  I konkurranse med 
sykehusene kan det bli krevende for kommunal helse- og omsorgstjeneste å tiltrekke seg den nødvendige 
arbeidskraft.13 Tilsvarende kan det bli krevende for små sykehus i konkurranse med de større sykehusene.  

Både Sørlandet sykehus og kommunene på Sørlandet må ruste seg for en langt tøffere kamp om den 
helsefaglige arbeidskraften.  

  

                                                             
12 Kilde: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/utfordringer/detalj/#situasjon 
13 Meld. St. 16 (2010–2011), "Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) 
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Figur 5 Nasjonal befolkningsutvikling, 201414-2100

Kilde: SSB

Folketallet i Norge fortsetter å voksehele dette hundreåret, ifølge mellomalternativet i
befolkningsframskrivingene. Veksten blir særlig stor i og rundt de store byene,og vi blir stadig flere eldre. I
2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel.

Figur 6 Utvikling i antall eldre på Sørlandet over 67 år og 80 år, 2014-2040 (MMMM)15

Kilde: SSB

14 SSBtabell 10212- Folkemengde registrert per 1. januar 2014
15 SSBtabell 10213 - Folkemengde registrert per 1. januar 2014
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Prognosene tilsier at utfordringene knyttet til fordelingen mellom eldre og befolkning i arbeidsfør alder vil 
forsterkes kraftig mellom 2030 0g 2040. Dette vil ha stor betydning for dimensjonering av fremtidens 
helsetilbud. 

Figur 7 Antall yrkesaktive per person over 67 år (MMMM)16 

  

Kilde: SSB 

I tillegg til at bemanningsbehovet øker, skjer det en teknologisk utvikling som medfører store endringer i helse- 
og omsorgstjenesten. I sykehus vil man få et økt behov for teknologer som fysikere, ingeniører og informatikere. 
De tradisjonelle helsepersonellgruppene vil trenge en økt grad av spesialisering og tilleggsutdanning. Samtidig 
vil dette øke behovet for breddekompetanse og oversikt. Dette vil påvirke samarbeidet mellom sektoren og 
utdanningsinstitusjonene.17  

 

2.5. Utfordringer for den enkelte delregion 
 

Listerregionen 

Listerregionen består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. 
Regionen har i dag 36 000 innbyggere. Regionen har de siste årene hatt beskjeden vekst, mens de interne 
forskjellene er store. Lyngdal har tatt rollen som et regionalt knutepunkt og opplevd relativt sterk vekst innen 
handel og service. Flekkefjord og Kvinesdal har mer beskjeden vekst, mens Farsund har reell nedgang. Sirdal 
har også en positiv utvikling, i hovedsak som en viktig vintersportskommune for ferierende rogalendinger. 
Hægebostad har en utvikling midt på treet. Flekkefjord sykehus betjener hele regionen som lokalsykehus, 
inklusive kommunene Lund og Sokndal i Rogaland.  

Prosessindustrien spiller en viktig rolle i regionens næringsliv, og en hovedutfordring er å tiltrekke seg og holde 
på kompetent arbeidskraft. For å klare dette er regionen avhengig av at det er arbeid til begge parter i et 
parforhold. Regionen har lav yrkesdeltakelse blant kvinner.  Sykehuset i Flekkefjord representerer viktige 
kompetansearbeidsplasser for tradisjonelt kvinnedominerte yrker. På grunn av lang reisetid er Listerregionen i 
liten grad knyttet til arbeidsmarkedene i Knutepunkt Sørlandet og Stavangerregionen. Regionen er derfor 
avhengig av å være selvforsynt med arbeidsplasser.  

                                                             
16 SSB tabell 10213 - Folkemengde registrert per 1. januar 2014 
17 Kilde: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/utfordringer/detalj/#situasjon  
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Lindesnesregionen 
Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. Regionen har i 
dag 25 000 innbyggere. Mandal har 15 000 innbyggere og er eneste bykommune i regionen.  

Produksjonsvirksomhet og turisme er viktige næringsgrupper. Legemiddelprodusenten GE Healthcare i 
Lindesnes kommune er en svært viktig arbeidsgiver.  Regionen sliter med relativt store levekårsutforinger i 
form av høy andel uføre og lav likestilling. Regionen er mindre sårbar enn Listerregionen, ettersom 
pendlingsmulighetene til arbeidsmarkedet i Knutepunkt Sørlandet er bedre. Det er særlig kommunene Mandal 
og Marnardal som har en viss tilknytning til arbeidsmarkedet i Knutepunkt Sørlandet. 

Knutepunkt Sørlandet 
Knutepunkt Sørlandet består av kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla og 
Iveland og har i dag 134 000 innbyggere. Kristiansand er klart største kommune med 85 000 innbyggere. 
Kristiansand er administrativt senter for Vest-Agder og har både sykehus og universitet. Regionen er blant de 
største byregionene i Norge og har de siste 10-15 årene hatt sterk sysselsettingsvekst og befolkningsvekst. I enda 
større grad enn de andre storbyene i Norge har veksten vært drevet av en teknologiklynge innen olje- og gass 
(NODE). Knutepunkt Sørlandet er en motor for vekst ved at 64 % av Sørlandets verdiskaping skjer her.18 

Sammenlignet med øvrige større byområder er næringslivet ensidig og dermed sårbart. Menon´s rapport 
«Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner» påpeker at Knutepunkt Sørlandet har behov for flere bein å stå 
på. Næringsforeningen i Knutepunkt Sørlandet mener at tilgang på kompetanse er regionens største 
utfordring19 .  Utvikling av universitetet er derfor svært viktig. Regionen må kunne tilby arbeid til begge parter i 
parforhold for å tiltrekke seg kompetanse. En rekke rapporter20 peker på at norske byområder må ha en 
tilstrekkelig størrelse « kritisk masse» for å kunne generere vekst i kraft av sin egen størrelse.  Bare ved å satse 
på disse byene vil man kunne oppnå økonomisk bærekraftige vekstsentre utenom hovedstadsområdet.  Kritisk 
masse kan oppnås gjennom en bevisst lokaliseringspolitikk hvor kunnskapsbedrifter lokaliseres nær hverandre, 
og ved å utvide arbeidsmarkedsregionen gjennom utbygging av infrastruktur. Ingen av rapportene angir eksakt 
hvor stor en byregion må være for å oppnå «kritisk masse».  Kristiansand mistet i 2010 sin offisielle 
storbystatus, og det er en oppfatning i kommunen om at Kristiansand må arbeide for å oppnå «kritisk masse» 
for å være et økonomisk bærekraftig vekstsenter som kommer hele landsdelen til gode21.  

Setesdalen 
Setesdalen består av kommunene Bygland, Bykle, Evje og Valle. Regionen har 7 000 innbyggere. 
Arbeidsmarkedet og næringslivet er lite og sårbart. Bykle og Valle kommuner er kraftkommuner med sterk 
økonomi. Avstanden til arbeidsmarkedene i Kristiansand og Arendal er lang og regionen er avhengig av å skape 
egne arbeidsplasser, selv om Evje helt i sør, har en viss pendling til Kristiandsandsregionen. Reiselivssatsingen 
på Hovden og utbyggingen av regionsenteret på Evje har ført med seg vekst lengst sør og lengst nord i dalen, 
mens dalen forøvrig sliter med å opprettholde folketallet. I følge Regional utviklingsplan for Setesdalen22 er 
hovedutfordringen å tiltrekke seg og beholde bosetting og næringsliv.  

Østre Agder 
Østre Agder består av kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårdshei og Åmli. 
Regionen har 90 000 innbyggere. 

De største kommunene, Arendal og Grimstad, opplever vekst. Bedrifter innen teknologi (NODE) og 
prosessindustri (EYDE) gjør det bra. Universitetscampuset i Grimstad er en magnet for virksomheter innen 

                                                             
18 Sørlandsutvalgets innstilling. 
19 Næringsforeningen i Knutepunkt Sørlandet (2014)– Innspill til Strategisk næringsplan for Knutepunkt 
Sørlandet  
20 NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet 
21 Kristiansand kommune, Vedlegg til Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet, 2014 og Intervju med 
Kristiansand kommune 19.08.2014 
22 Setesdal Regionråd: Regional utviklingsplan for Setesdalen 2011-2020 
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IKT. Grimstad, og delvis Arendal har også tilgang til arbeidsmarkedet i Knutepunkt Sørlandet. Kommunene 
helt i øst sliter imidlertid med lav befolkningsvekst og med levekårsproblemer. Arendal har sykehus og 
Grimstad har universitetscampus. Universitetet i Agder har lagt sin teknologi- og ingeniørsatsing til campuset i 
Grimstad. I tillegg har campuset sykepleierutdanning.  

Det kompetansedrevne næringslivet i Østre Agder er avhengig av å kunne tiltrekke seg riktig kompetanse. For å 
få tak i de rette hodene er det viktig å kunne tilby arbeidsplass for to-inntektsfamilien. I denne sammenheng er 
arbeidsplassene ved sykehuset i Arendal viktige. 

Figur 8 Forventet befolkningsvekst i delregionene i Agder, 2014-202023  

  

Kilde SSB 

2.6. Bypolitikk  
 
I en kunnskapsdrevet økonomi blir kompetansearbeidsplasser stadig viktigere. Nasjonalt snakker man om at 
byene er motorer for regional vekst. På Sørlandet ser man dette tydelig i form av den verdiskapingen som skjer i 
Kristiansand, samt befolkningsveksten som skjer i byen og i nabokommunene. De samme tendensene ser man 
rundt Arendal. Internasjonalt ser man en utvikling hvor tilflyttingen til de store byene akselererer og de store 
byene blir stadig større. Den samme utviklingen ser man i Norge og også på Sørlandet hvor tilflyttingen er 
størst til Knutepunkt Sørlandet. Det er imidlertid ikke slik at vekst er helt proporsjonalt med bystørrelse.  

I faglitteraturen er det stor enighet om at følgende forhold bidrar til byvekst: 

 Kritisk masse (byene må være store nok til å tilby attraktive jobber for begge i et parforhold) 

 Kompetansearbeidsplasser 

 Høyt utdanningsnivå 

 Tydelig identitet 

 Levende bysentre tilpasset fotgjengere 

                                                             
23 SSB tabell 10213 - Folkemengde registrert per 1. januar 2014 
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 Trygghet 

 Godt kulturtilbud 

 Blanding av funksjoner 

 Gode kommunikasjoner til andre byer og arbeidsmarkeder 

Siden 1990-tallet har det vært et økende fokus på norsk bypolitikk. Staten har gitt råd, laget retningslinjer og 
bestemmelser, og etablert samarbeidsarenaer for å fremme bærekraftig byutvikling. Hensikten er å gjøre norske 
byer mer attraktive, miljøvennlige og konkurransedyktige. Sentralt i arbeidet er fokuset på levende bysentre, 
miljøvennlig transport, identitet og samarbeid. En av de store utfordringene i bypolitikken har vært å unngå at 
handelen flytter ut av bysentrene. Det er flere eksempler på at når handelen flytter ut til kjøpesentre dør 
bysentrene ut, og attraktiviteten og identiteten til byer forvitrer. Retningslinjer, og senere bestemmelser er 
innført for å hindre etablering av kjøpesentre utenfor byene24. Til en hvis grad har politikken virket for 
kjøpesentre, men det har vært rettet sterk kritikk mot staten som selv undergraver en god bypolitikk ved å flytte 
statlige virksomheter ut av bysentra.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og miljøverndepartementet 
gav i 2013 ut rapporten «Faglige råd for bærekraftig utvikling», som anbefaler at offentlige institusjoner legges i 
byensentra25.  I de senere år har det vært stor debatt rundt lokalisering av statlige etableringer som f.eks. 
sykehus. I Østfold ble det nye regionale sykehuset plassert ved E6 like nord for Sarpsborg. I Trondheim valgte 
man å bygge ut St. Olav hospital sentralt i byen for å støtte opp om kommunens bypolitikk og for å oppnå 
synergieffekter med NTNU som nærmeste nabo. I Buskerud, hvor man planlegger nytt sykehus, sto valget 
mellom en tomt ved riksveien midt mellom Drammen og Hokksund og en tomt på Brakerøya sentralt i 
Drammen. Etter en lokaliseringsanalyse valgte man Brakerøya. Begrunnelsen for valget var at Brakerøya er den 
beste lokaliseringen ut fra samferdselsmessige hensyn, gir minst bilbruk for ansatte, pasienter og besøkende og 
støtter best opp under nasjonale og regionale føringer for bypolitikk26. 

Kristiansand er også deltaker i det nasjonale programmet «Framtidens byer» og har intensjon om å inngå en 
bymiljøavtale med staten. Bymiljøavtaler er det nye ordet for samferdselspakker for byområder, hvor en sentral 
målsetting er at all intern persontransport i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  For å 
være med i konkurransen om midler til samferdsel må Knutepunkt Sørlandet føre en areal- og 
lokaliseringspolitikk som støtter opp om nasjonale mål.  

Også fylkeskommunene og kommunene på Sørlandet har relativt likelydende målsettinger når det gjelder 
bypolitikk. Lokalisering av sykehus sentralt i Kristiansand, Arendal eller Flekkefjord vil være i tråd med 
målsetningene for god bypolitikk. Lokalisering av sykehus midt mellom byene vil undergrave nasjonal 
bypolitikk. 

2.7. Kompetanse – den store utfordringen 
Vi ser at for alle delregionene er kompetanse en stor utfordring. Sørlandets næringsliv er kompetansedrevet. 
Internasjonale selskaper har etablert seg i landsdelen på grunn av kompetansen som finnes her. Samtidig er 
tilgangen til ytterligere arbeidskraft med riktig kompetanse en flaskehals for videre vekst. Landsdelen har en 
ensidig næringsstruktur og er derfor sårbar. Regioner med høyt kompetanse- og utdanningsnivå er mindre 
sårbare for svingninger27. Næringslivets største utfordring er derfor å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere 
med høy kompetanse. 

Også innen helsevesenet ser vi en tilsvarende trend hvor kampen om arbeidskraften og kompetansen blir stadig 
tøffere. For å møte utfordringene må man finne mer effektive måter å organisere helsevesenet på og samtidig 
skape attraktive arbeidsplasser innen helse og omsorg. Sykehuset vil trolig være en foretrukket arbeidsplass for 

                                                             
24 Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, 2008 
25 KMD og MD - Faglig råd for bærekraftig byutvikling, 2013,  
26 Multiconsult – Idéfase nytt sykehus Vestre Viken – Tilleggsutredning lokalisering nytt sykehus Drammen, 
24. mars 2014. og Drammen Tidene 22. mars 2014: http://www.dt.no/nyheter/anbefaler-den-dyreste-
sykehustomten-1.8392127  
27 NOU rapport- Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. 

Side�275



Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030
  

25 
 

 

fagpersonell, mens hovedutfordringen kapasitetsmessig fremover vil komme i primærhelsetjenesten. En 
effektiv organisering av spesialisthelsetjenesten vil kunne frigjøre fagressurser til primærhelsetjenesten.  

Sørlandet sliter med levekårsutfordringer, men det er lokale forskjeller. Områder med lavt utdanningsnivå har 
større levekårsutfordringer enn områder med høyere utdanningsnivå. Tilsvarende har områder med få 
kompetansearbeidsplasser større levekårsutfordringer enn områder med mange kompetansearbeidsplasser.  
Satsing på kompetanse er derfor viktig for å forebygge levekårsutfordringer.  

Universitetet i Agder bidrar til å øke landsdelens utdannings- og kompetansenivå. Samtidig representerer 
universitetet i seg selv kompetansearbeidsplasser. Universitetet har en strategi om å spisse sitt 
utdanningstilbud for å møte næringslivets behov28.  Universitetet har campus med sykepleierstudier både i 
Kristiansand og i Grimstad. Campus i Kristiansand har et bredt utdanningstilbud, mens campus Grimstad er 
mer spisset mot ingeniørfag og teknologi. 

Universitetet kan ikke alene løse hele Sørlandets kompetansebehov. Landsdelen må også tiltrekke seg og 
beholde arbeidskraft med riktig kompetanse. De ledende bedriftene i landsdelen opplyser at det er en stor 
utfordring å tilby begge parter i et parforhold en jobb. Arbeidstakere som vurderer å flytte til landsdelen er ofte 
avhengig av at det også er jobb for partneren. Attraktive arbeidsplasser innen helse- og omsorg kan bidra til at 
det blir enklere å rekruttere arbeidskraft til tekniske yrker og vice versa.   

Sykehus er en stor kompetansearbeidsplass. Tilstedeværelse av sykehus har derfor stor betydning for 
samfunnet rundt. Sykehuset både bidrar med kompetansearbeidsplasser og bidrar til å lette 
rekrutteringsutfordringene innen øvrige næringsliv. Det er ikke overraskende at alle kommuner som har 
sykehus vil være opptatt av å beholde, og eventuelt også styrke sitt sykehus. I neste kapittel vil vi si noe mer 
konkret om hva sykehuset betyr i de ulike delregionene i Agder, og hvilke konsekvenser en eventuell 
omstrukturering av sykehusorganiseringen vil ha for den enkelte delregion og for Sørlandet som helhet.  

 

  

                                                             
28 Universitetet i Agder, Strategisk plan 2009-2015 
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3. Samfunnsmessige 
konsekvenser 

I dette kapitlet vil vi ta for oss ulike typer samfunnsmessige konsekvenser og drøfte disse i lys av Utviklingsplan 
2030. Vi vil ta for oss de skisserte driftsmodellene og konsekvensene av prinsipielle strukturvalg der det er 
relevant.  

3.1. Arbeidsliv, næringsliv og offentlig sektor 

Beskrivelse av analyseområdet  
Sykehusets organisering og struktur vil påvirke arbeidsliv, næringsliv og offentlig sektor på Sørlandet. 
Arbeidsplasser ved sykehuset er i seg selv viktige. I tillegg medfører arbeidsplassene og den økonomiske 
aktiviteten ved sykehusene ringvirkninger for næringsliv og offentlig sektor.  

Konsekvenser knyttet til prinsipielle strukturvalg 
Utviklingsplanen forutsetter en overføring av oppgaver fra sykehuset til kommunene. Antall nye årsverk i 
primærhelsetjenesten som en følge av dette er i størrelsesorden 100-20029. I disse tallene ligger overføring av 
24.000 liggedøgn innen somatikken og en økning i antall fastleger (med tilhørende helsepersonell) for å kunne 
ta unna for estimert overføring av polikliniske konsultasjoner.  Behovet for nye fastlegestillinger inkludert 
hjelpepersonell er anslått til mellom 40-65.   

Som en følge av samhandlingsreformen, generell befolkningsvekst og demografisk utvikling må kommunene i 
framtiden bemanne betydelig flere årsverk innen helse- og omsorg enn i dag. Grove beregninger gjort med 
utgangspunkt i SSBs rapporten "Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover"30, og med tall 
fra Kristiansand kommune viser at det anslagsvis må opprettes over 3 000 nye årsverk i primærhelsetjenesten 
på Sørlandet innen 203031. I dette tallet inngår de 100-200 årsverkene som er en direkte følge av Utviklingsplan 
2030. Helsesektoren generelt og Sørlandet spesielt, har mange deltidsansatte. Hvis andelen deltidsansatte 
forblir like høy som den i dag32 er i spesialisthelsetjenesten vil de 3000 nye årsverkene bli utført av over 4 000 
nye ansatte. 

                                                             
29 101.000 polikliniske konsultasjoner: 101.000 konsultasjoner/230 arbeidsdager pr år/7, 5 timer pr dag/2 
konsultasjoner pr time = behov for 29 årsverk nye fastleger. Gitt at det i tillegg er 0,8 helsepersonellårsverk per 
fastlege (kilde: Legeforeningen) så gir det totalt 29 + 23 = 52 årsverk. Pga usikkerhet legger vi på +/- 25 % 
hvilket gir ca. 40-65 årsverk. 
24.000 liggedøgn: Forutsatt at disse blir liggedøgn i kommunene også vil antall senger basert på en 
beleggsprosent mellom 85 og 70 gi et behov for 77-93 senger. I henhold til KOSTRA data var gjennomsnitt 
beleggsprosent i Agder på kommunale institusjoner 87 % i 2013 og snitt årsverk var 1,14. Gitt lik produktivitet 
gir det 88-106 årsverk for å overta 24.000 liggedøgn. Pga. usikkerhet legger vi på +/- 25 % hvilket gir 66-132 
årsverk avhengig av beleggsprosent. 
Totalt: Et estimert årsverksbehov på ca. 100-200 
30 http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/behovet-for-arbeidskraft-i-helse-og-
omsorgssektoren-fremover 
31 Basert på nevnte rapport fra SSB og andre relevante kilder har Kr.sand kommune beregnet en økning ansatte 
innen pleie og omsorg fra 2012 til 2030 lik 800 årsverk. I henhold til KOSTRA data er dette en økning på ca 43 
%. Kristiansand kommune har en estimert befolkningsøkning basert på SSB’s forutsetninger MMMM i samsvar 
med fylket forøvrig, faktisk litt under både basert på total befolkning og aldersgruppene 67+ og 80+. Vi har 
beregnet tilsvarende prosentvise økning for alle kommuner i Agder basert på innrapportert årsverk i KOSTRA.  
Endringene i befolkningsgrunnlag vil variere noe mellom kommunene og delregionene, det er ikke hensyntatt 
her.     
32 Utviklingsplan 2030, SSHF 
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Fordelt på de ulike kommunesamarbeidene kan man anta at behovet for nye årsverk i primærhelsetjenesten blir 
som vist i tabellen under. 

Tabell 5 Estimat for behov for nye årsverk i primærhelsetjenesten i 2030, generelt og som følge av Utviklingsplan 
2030.  

Årsverk i 
primærhelsetjenesten 

Årsverk 
2013 

Årsverk 
2030 

Nye årsverk Nye årsverk som en følge av 
strukturelle valg i 
Utviklingsplan 2030 

Listerregionen 1 249 1 800 550 20-35 

Lindesnesregionen    711 1 000 300 10-20 

Knutepunkt 
Sørlandet 

3 039 4 300 1 300 35-75 

Setesdalen 268 400 150 5-10 

Østre Agder 2 314 3 300 1 000 30-60 

SUM 7 582 11 000 Ca 3 300 100-200 

Kilde: PwCs egne beregninger 

 
Siste kolonne viser at 100-200 nye årsverk i primærhelsetjenesten kan knyttes til utviklingsplanen og 
overføring av liggedøgn og økning i fastleger. Disse årsverkene er fordelt på de ulike delregionene basert på 
befolkningsstørrelse. Eksakt hvor mange stillinger dette blir i den enkelte delregion vil i stor grad avhenge av 
hvordan kommunene velger å organisere helsetilbudet. F.eks. kan noen kommuner ha ledig kapasitet som 
innebærer at det ikke må opprettes så mange stillinger. For å si noe om mer sikkert om dette må man ha relativt 
detaljert kunnskap om kapasitet i den enkelte kommune. Dette er det ikke tatt hensyn til i beregningene.  

Overordnet viser tallene at andelen stillinger overført fra SSHF til kommunene som en konsekvens av 
Utviklingsplan 2030 er svært beskjeden, sammenliknet med følgende av samhandlingsreformen, generell 
befolkningsvekst og demografisk utvikling. 
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Konsekvenser knyttet til driftsmodeller 
Ringvirkningsanalyser 
 
Som et hjelpemiddel til å belyse de samfunnsmessige konsekvensene for de forskjellige regionene har vi 
benyttet en multiplikatorbasert ringvirkningsanalyse33. En slik analyse belyser de indirekte virkningene av 
Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Arbeidsplasser som skapes som en følge av sykehusets innkjøp, samt 
arbeidsplasser som skapes ved at de ansatte og deres familier kjøper varer og tjenester, eller benytter offentlige 
tjenester, utgjør de indirekte virkningene.  

Figur 9 Illustrasjon av ringvirkningsanalyse 

 

Kilde: PwC 

For å beregne effekten av sykehusets innkjøp har vi tatt utgangspunkt i leverandørregisteret for SSHF i 2013 og 
omsetningen på den enkelte leverandør i henhold til adresse på leverandør og hvilken lokasjon den har levert 
til. Omsetningstall er deretter regnet om i årsverk med hjelp av SSBs strukturstatistikk.  

For å beregne effekten av de ansatte og deres familiers innkjøp har vi tatt utgangspunkt i 
næringssammensetningen i den enkelte region og hvilke næringer som betjener det lokale markedet og dermed 
er avhengig av lokalt konsum. Det er disse næringene som vil bli påvirket av de ansatte og deres familier. For 
eksempel er omsetningen, og derigjennom også antall ansatte i den private varehandelen, påvirket av antall 
innbyggere i regionen. Det samme gjelder offentlige stillinger. Ved flere innbyggere er det behov for flere 
offentlige stillinger for å betjene disse innbyggerne med skoletilbud, barnehage, og andre kommunale tjenester.  

Denne analysen gir et øyeblikksbilde av situasjonen slik vi ser den basert på 2013/2014 tall, og viser de positive 
konsekvensens av å ha et sykehus lokalisert i sin arbeidsmarkedsregion. Tallene må anvendes som et 
utgangspunkt for en kvalitativ diskusjon om mulige konsekvenser av valg som følge av Utviklingsplan 2030.  

  

                                                             
33 Vedlegg 1: Ringvirkningsanalyse 
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Tabell 6 De totale ringvirkningene av dagens tre sykehus, oppsummert34 

 Flekkefjord Kristiansand Arendal 

Sysselsatte ved sykehuset i dag 566 3 349 2 009 

Sysselsatte som følge av ringvirkninger 341 1 961 1 064 

Totalt antall sysselsatte i regionen som en 
følge av sykehuset 

         907 5 310 3 073 

Andel av alle sysselsatte i delregionen35         6 % 8 % 7 % 

Andel av alle sysselsatte i kommunen36      10 % 10 % 10 % 

 

Vi ser at sykehusene medfører betydelige ringvirkninger i sine regioner. Sykehusets ringvirkninger er aller 
størst i Knutepunkt Sørlandet hvor over 8 % av alle sysselsatte berøres, og nest størst i Østre Agder hvor 7 % av 
aller arbeidsplasser berøres. I Listerregionen berøres rundt 6 % av arbeidsplassene. Internt i hver delregion er 
betydningen størst for sykehusets vertskommune. 10 % av alle sysselsatte i kommunene Flekkefjord, 
Kristiansand og Arendal er sysselsatt som en følge av at sykehuset er lokalisert i kommunen.  

Ved nedleggelse av et sykehus vil brutto tap av arbeidsplasser tilknyttet sykehuset være stort. Som vi har vært 
inne på vil det være stort behov for arbeidskraft i primærhelsetjenesten som til en viss grad kan kompensere 
dette. I tillegg kan det komme desentrale stillinger ved Sørlandet sykehus. Netto tap for disse regionene er 
derfor ikke lik tapet av arbeidsplasser med tilhørende ringvirkninger ved sykehusene, ref. «Tabell 6 De totale 
ringvirkningene av dagens tre sykehus, oppsummert». 

Andre ringvirkninger 
I tillegg til de indirekte virkningene som er beskrevet ovenfor vil det være ringvirkninger som vi ikke har 
grunnlag for å beregne økonomisk. Det dreier seg om betydningen sykehuset har for lokalsamfunnets 
attraktivitet, både når det gjelder tilflytting generelt og som tiltrekningskraft for kompetent arbeidskraft i privat 
og offentlig sektor. Bedrifter på hele Sørlandet etterspør arbeidskraft. I en del tilfeller kan arbeidsmuligheter for 
partneren være avgjørende for valg av bosted. Bortfall av kompetansearbeidsplasser ved sykehuset kan således 
generere negative ringvirkninger for industrien i området ved at arbeidsmulighetene i området forringes. Dette 
er virkninger som vil gjøre seg gjeldende i alle de berørte delregionene uten at vi har klart å tallfeste effekten. 
Sykehuset som en del av lokalsamfunnets grunnleggende infrastruktur kan videre ha betydning for om bedrifter 
velger å etablere seg i området eller ikke.  

Videre har vi belyst virkninger for den enkelt delregion basert på intervjuer med de aktuelle regioner kombinert 
med PwC´s egen ringvirkningsanalyse. 

Rekruttering 
Rekruttering til sykehuset 

Rekruttering av helsepersonell og spesialistkompetanse er i dag en utfordring, og vil trolig bli enda mer 
krevende i fremtiden.  Det er grunn til å anta at det vil være mer attraktivt å arbeide ved et stort sykehus med et 
stort fagmiljø, fremfor når fagmiljøet spres på flere lokasjoner. En modell med ett sykehus vil føre til at 
Sørlandet sykehus totalt sett har behov for færre ansatte. Dette vil også bidra til å gjøre det letter å bemanne alle 
stillinger. På den annen side vil opprettholdelse av tre sykehus medføre at det rekrutterer fra tre 
arbeidsmarkeder. Dette vil kunne lette rekrutteringen av personell uten spesialisering.  

En beslutning i dag, om å nedlegge sykehusene i Arendal og Flekkefjord, vil imidlertid gi store 
rekrutteringsutfordringer ved disse sykehusene i tiden frem til nedleggelse. Dette er en omstillingskostnad som 
er omtalt i kapittelet om økonomi.  

                                                             
34 Vedlegg 1: Ringvirkningsanalyse 
35 Andel av alle sysselsatte i delregionen, som er sysselsatt som en følge av at sykehuset 
36 Andel av alle sysselsatte i kommunen, som er sysselsatt som en følge av sykehuset 
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Vår vurdering er at modell 3, ett sykehus, vil være klart best med tanke på rekruttering av leger og 
spesialistkompetanse til Agder, mens modellene 1, 2 og 3 vil være relativt like med tanke på rekruttering av 
sykepleiere og mindre spesialisert personell.  

Rekruttering av helsepersonell til kommunene 

Som en følge av demografisk utvikling og økt ansvar i forbindelse med samhandlingsreformen vil kommunene 
få store rekrutteringsutfordringer. Kommunene etterspør imidlertid ikke den samme spesialiserte kompetansen 
som sykehusene, men det vil kunne bli konkurranse om allmennleger og sykepleiere. Ved etablering av ett felles 
sykehus på Sørlandet vil det totalt sett være behov for færre sykehusansatte. Dette kan lette kommunenes 
rekrutteringsutfordringer noe. Rekrutteringsutfordringene vil imidlertid kunne øke for den 
kommunen/delregionen som blir vertskap for sykehuset.  

Rekruttering til det øvrige næringsliv 

Det Sørlandske næringsliv er i stor grad teknologi- og industribasert. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er 
en sentral utfordring. For å tiltrekke seg arbeidskraft må landsdelen kunne tilby arbeid til begge parter i et 
forhold. Arbeidsplasser innen helse og omsorg komplementerer det øvrige næringsliv og letter rekrutteringen 
til andre yrkesgrupper. Sykehusene i Flekkefjord og Arendal er viktige for å opprettholde næringslivet i 
Listerregionen og Østre Agder. Etterspørselen etter ny arbeidskraft er særlig stor i Knutepunkt Sørlandet.  Et 
eventuelt felles sykehus her vil kunne lette næringslivets rekrutteringsutfordringer og bidra til å skape nye 
arbeidsplasser på Sørlandet.  

Konsekvenser for den enkelte delregion spesielt 
Listerregionen 

Listerregionen har et sårbart næringsliv og prosessindustrien er særlig viktig for regionen. Denne industrien 
har en mannsdominert arbeidsstyrke. Det at regionen kan tilby arbeid til begge parter i et parforhold er viktig 
for å tiltrekke og beholde arbeidskraft i denne industrien. Arbeidsplasser innen helse- og omsorg 
komplementerer arbeidsplasser i industrien.  

Ringvirkningsanalysen viser at sykehuset i Flekkefjord har stor betydning i sin arbeidsmarkedsregion37. 
Beregningene viser at dagens ca. 560 faste ansatte ved sykehuset generer ytterligere ca. 340 sysselsatte i andre 
næringer. Isolert sett vil altså konsekvensene av en eventuell nedleggelse av sykehuset i Flekkefjord være 
dramatiske for lokalsamfunnet. 

Som vist tidligere vil kommunene som følge av samhandlingsreformen, befolkningsvekst og demografisk 
utvikling måtte opprette et betydelig antall nye årsverk innen helse og omsorg. Det vil være en stor utfordring å 
klare å rekruttere tilstrekkelig med helsepersonell til disse stillingene. Ved valg av modell 1 eller 2 vil disse 
utfordringene være særlig store.  

Ved valg av modell 3 vil en del av dagens sysselsatte ved sykehuset bli disponible for kommunene, og dermed 
lette rekruteringen til primærhelsetjenesten.  Videre vil en del av dagens sykehusansatte kunne få arbeid i 
spesialisthelsetjenesten ved et fremtidig RHS. Hvor mange stillinger det er snakk om vil bli avklart i fremtidige 
prosesser mellom sykehus og kommunene. Desentraliserte spesialisthelsetjenester vil innenfor dette 
alternativet kunne omfatte poliklinikk, rehabilitering, dialysebehandling, lærings- og mestringstjenester og 
enkel dagkirurgi.  

Kompetansesammensetningen og graden av spesialisering vil være annerledes i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste enn ved sykehuset. Det er derfor sannsynlig at en del arbeidstakere med spesialisert 
kompetanse vil søke arbeid i andre regioner dersom sykehuset legges ned.  Tap av de mest spesialiserte 
arbeidstakerne betyr tap av kompetansearbeidsplasser som er viktige for å stimulere regional vekst38. En 
eventuell beslutning om nedleggelse av sykehuset i 2030 kan fremskynde en slik prosess, og allerede nå bidra til 
at det blir enda vanskeligere å rekruttere personell til sykehuset.  Dette vil kunne bli en stor utfordring både for 
sykehuset og Listerregionen. 

                                                             
37 Vedlegg 1: Ringvirkningsanalyse 
38 NOU rapport- Kompetansearbeidsplasser –drivkraft for vekst i hele landet. 
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Nedleggelse av en kompetansearbeidsplass som sykehuset kan også gi effekter i form av mindre 
stedsattraktivitet og mulighet for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – også til næringslivet. For Flekkefjord 
kommune vil en eventuell nedleggelse av sykehuset gi særlig store konsekvenser. 

Lindesnesregionen 

Lindesnesregionen blir i mindre grad enn andre regioner påvirket av fremtidig driftsmodell. Valg av modell 1 
eller 2 vil ikke ha betydning for Lindesnesregionen. Valg av modell 3 med ett sykehus på Sørlandet vil imidlertid 
ha noe positiv effekt ettersom sykehuset da trolig vil velge å desentralisere flere spesialisthelsetjenester i RHS. 
Gitt at ett av disse lokaliseres i regionen, vil Lindesnesregionen få en netto tilvekst av arbeidsplasser med 
tilhørende ringvirkninger. Hvor mange arbeidsplasser det er snakk om vil avklares i fremtidige prosesser 
mellom sykehuset og kommunene.  

Deler av Lindesnesregionen, og da særlig Mandal og Marnardal, er knyttet opp mot arbeidsmarkedet i 
Knutepunkt Sørlandet. Indirekte vil derfor flere arbeidsplasser ved sykehuset i Kristiansand også ha positiv 
effekt for Lindesnesregionen. I intervjuene ble det understreket at grensen for hva som er akseptabel 
pendleravstand for mange gikk i Kristiansand og at en eventuell lokalisering av et nytt sykehus øst for 
Kristiansand vil ha svært negative effekter for de som i dag har arbeidssted ved sykehuset i Kristiansand. 

Ringvirkningsanalysene viser ikke konkret hva effekten av sykehusets lokalisering er i dag. Dette skyldes at 
regionen ikke har et sykehus i dag. Ved SSHF i dag er det totalt 162 faste ansatte som er bosatt i 
Lindesnesregionen, 115 av disse jobber i Kristiansand mens 31 jobber i Flekkefjord.  De ansatte ved sykehuset i 
Flekkefjord jobber primært ved ambulansestasjonen. Denne er ikke er tenkt vesentlig endret i Utviklingsplan 
2030. De som jobber ved avdelingen i Kristiansand jobber mer spredt på medisinske avdelinger.  

Knutepunkt Sørlandet 

Knutepunkt Sørlandet har et sterkt teknologi-miljø innen olje og gass. Næringslivets største utfordring er å 
rekruttere og beholde høykompetente medarbeidere, og da særlig ingeniører. Et viktig premiss for å få dette til 
er at det finnes relevant arbeid til begge parter i et parforhold. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har 
startet opp «INN-programmet» med tanke på å tilrettelegge for at internasjonale arbeidstakere innen det 
tekniske og høyspesialiserte næringslivet skal finne seg til rette i regionen, og for å bistå dem med å finne 
arbeidsplass også til partneren.  Flere arbeidsplasser ved sykehuset vil gjøre det lettere å rekruttere riktig 
kompetanse til næringslivet, og den sterke veksten i næringslivet vil gjøre det lettere å rekruttere riktig 
kompetanse til sykehuset.  

Befolkningsvekst og demografi tilsier at kommunene i Knutepunkt Sørlandet vil måtte opprette anslagsvis 1300 
nye stillinger innen helse og omsorg innen 2030, ref. Tabell 5. Valg av modell 1 eller 2 vil i liten grad påvirke 
Knutepunkt Sørlandet, mens modell 3 vil ha stor betydning. Utviklingsplanen tar ikke stilling til om et 
storsykehus skal bygges på Eg i Kristiansand eller om det vil bli bygget på en ny tomt langs E18. Uansett vil 
modell 3 innebære et betydelig antall nye arbeidsplasser ved sykehuset med tilhørende ringvirkninger for 
Knutepunkt Sørlandet39.  Til tross for eventuelle synergier med annet næringsliv, vil det trolig være en betydelig 
utfordring å rekruttere tilstrekkelig med helsepersonell.  

En lokalisering på Eg i Kristiansand vil åpne opp mulighetene for samarbeid med universitetet. Sykehuset, 
universitetet og næringslivets teknologimiljø kan gjensidig styrke hverandre som en kompetanseklynge og legge 
grunnlaget for at Knutepunkt Sørlandet får tilstrekkelig «kritisk masse» og en vekst på linje med de største 
byene i landet.  Kristiansand kommune arbeider med reguleringsplan for en bro som vil knytte sammen 
sykehuset på Eg og universitetscampuset på Gimlemoen.  

Ringvirkningsanalysene viser at betydningen av sykehuset i Kristiansand er stor.  Dagens rundt 3350 fast 
ansatte ved sykehuset i Kristiansand generer ytterligere rundt 1900 sysselsatte i arbeidsmarkedsregionen. De 
indirekte konsekvensene av sykehusets innkjøp er større enn i de andre regionene ettersom flere av 
leverandørene holder til her.  

                                                             
39 Ihht Utviklingsplan 2030 estimeres 6 122 årsverk i modell 3 (2030). Andelen av disse som vil ha arbeidssted 
utenfor hovedsykehuset er ikke kjent. 
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Setesdal 

Setesdal blir i mindre grad enn andre regioner påvirket av sykehusets utviklingsplan. Valg av modell 1 eller 2 vil 
ikke medføre endring, mens valg av modell 3 med ett sykehus i Agder, forventes å ha noe positiv effekt for 
sysselsettingen, ettersom sykehuset da trolig vil velge å desentralisere flere spesialisthelsetjenester i RHS. 
Desentralisering av sykehusets tjenester i RHS innebærer, gitt at et av disse plasseres i Setesdal, netto tilvekst 
av kompetansearbeidsplasser med tilhørende ringvirkninger. Hvor mange arbeidsplasser det er snakk om vil 
avklares i fremtidige prosesser mellom sykehuset og kommunene. Befolkningsvekst og demografisk utvikling 
innebærer at kommunene i Setesdal vil kunne komme til å måtte opprette rundt 150 nye årsverk i 
primærhelsetjenesten innen 2030. Det er en stor utfordring å rekruttere tilstrekkelig med arbeidstakere til 
helsesektoren.  

Søndre deler av Setesdal er knyttet mot arbeidsmarkedet i Knutepunkt Sørlandet og vil således kunne profitere 
på flere kompetansearbeidsplasser ved sykehuset i Kristiansand.  

Ved SSHF i dag er det totalt 47 fast ansatte som er bosatt i Setesdalsregionen, 10 av disse jobber ved 
Kristiansand mens 35 jobber i Flekkefjord. De fleste av disse er tilknyttet psykiatrisk avdeling og vil ikke være 
berørt av lokaliseringen til det somatiske sykehuset, men vil kunne bli påvirket av de endringer som er forslått i 
Utviklingsplan 2030 knyttet til psykiatri.  

Østre Agder 

Østre Agder har arbeidsplasser både innen prosessindustrien og innen olje- og gass. For å holde på 
arbeidskraften må regionen kunne tilby arbeid til begge parter i et parforhold. Arbeidsplasser innen helse- og 
omsorg er et viktig supplement til arbeidsplasser i industrien og innen olje- og gass.  Ringvirkningsanalysene 
viser at sykehuset i Arendal har stor betydning. Beregningene viser at dagens 2000 faste ansatte ved sykehuset 
generer ytterligere 1.000 sysselsatte i andre næringer. 

Befolkningsvekst og demografi medfører at kommunene i Østre Agder vil derfor anslagsvis måtte opprette 
1.000 nye årsverk innen helse og omsorg innen 2030. Det vil være en stor utfordring å rekruttere tilstrekkelig 
med helsepersonell. Ved valg av modell 1 eller 2 vil disse utfordringene være særlig store.  

Ved valg av modell 3 vil en del av dagens sykehusansatte bli disponible for kommunene, og dermed lette 
rekrutteringen til primærhelsetjenesten.  Videre vil en del av dagens sykehusansatte kunne få arbeid i 
spesialisthelsetjenesten ved et fremtidig RHS. Hvor mange stillinger det er snakk om vil bli avklart i fremtidige 
prosesser mellom sykehus og kommunene. Desentraliserte spesialisthelsetjenester vil innenfor dette 
alternativet kunne omfatte poliklinikk, rehabilitering, dialysebehandling, lærings- og mestringstjenester og 
enkel dagkirurgi, og innebærer betydelig desentralisert aktivitet.  

Kompetansesammensetningen og graden av spesialisering vil være annerledes i en kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste enn i en sykehustjeneste. Det er derfor sannsynlig at de mest spesialiserte arbeidstakerne ikke 
vil søke arbeid i primærhelsetjenestene, men isteden velger å pendle til ett felles sykehus, eller i verste fall flytte. 
Tap av de mest spesialiserte arbeidstakerne betyr tap av kompetansearbeidsplasser som er viktige for å 
stimulere til regional vekst40.  

En eventuell beslutning om nedleggelse av sykehuset i 2030 kan fremskynde en slik prosess, og allerede nå 
bidra til at det blir enda vanskeligere å rekruttere personell til sykehuset.  Dette vil kunne bli en stor utfordring 
både for sykehuset og Østre Agder.  

Nedleggelse av en kompetansearbeidsplass som sykehuset kan også gi effekter i form av mindre 
stedsattraktivitet og mulighet for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – også til næringslivet. For Arendal 
kommune vil en eventuell nedleggelse av sykehuset få særlig store konsekvenser. 

I Østre Agder er det bekymring for at en nedleggelse av Arendal sykehus skal ramme kommunene helt øst i 
Agder særlig hardt. Gjennomgang av sykehusets ansatte-register viser imidlertid at kun 80 (57 årsverk) av de 
2017 ansatte ved Arendal sykehus bor i kommunene Åmli, Vegårdshei, Gjerstad og Risør. En eventuell 

                                                             
40 NOU rapport- Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. 
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opprettelse av et RHS i de østligste kommunene vil kunne ha positive ringvirkninger som overgår de negative 
ved en eventuell sykehusnedleggelse i Arendal. 

Sørlandet som helhet 

For de tre berørte arbeidsmarkedsregionene er ringvirkningene av å ha et sykehus betydelige. Etableringen av 
RHS vil motvirke de negative effektene noe, og relativt rask reisetid fra Arendal til Kristiansand gjør pendling 
mulig.  Utbygging av E39 vil også bedre pendlingsmulighetene fra Flekkefjord, men her er uansett avstanden så 
lang at det trolig vil være svært få som innretter seg på pendling.   
 
Modellene 1 og 2 medfører liten endring i forhold til i dag, mens modell 3 er klart negativ for Østre Agder og 
Listerregionen. Til gjengjeld vil modell 3 medføre positive ringvirkninger for Knutepunkt Sørlandet, 
Lindesnesregionen og Setesdalen. Valg av modell 3 kan være kritisk for at landsdelen i fremtiden skal kunne 
evne å beholde, evt. tiltrekke seg, høyt spesialiserte arbeidsplasser innen helse. Dette er arbeidsplasser som kan 
supplere arbeidsplasser innen olje/gass og teknologiske fag. Den sterke veksten i næringslivet i Knutepunkt 
Sørlandet kan bidra til at det blir noe lettere å rekruttere riktig kompetanse til sykehuset, samtidig som 
arbeidsplasser ved sykehuset kan lette rekrutteringen til næringslivet. Det skal imidlertid ikke underslås at det 
likevel vil være krevende å rekruttere tilstrekkelig med helsefaglig kompetanse til Knutepunkt Sørlandet. Det 
forventes også at det vil være mulig oppnå ytterligere synergier pga. nærhet til universitetet.   

OECD peker i en rapport på at en av de største utfordringene for landsdelen er en fragmentert offentlig 
struktur41. Ett sykehus, fremfor tre, vil bidra til en mindre fragmentert struktur. Totalt sett for Sørlandet vil 
trolig modell 3 ha størst positiv effekt for næringsutvikling og arbeidsplasser. De positive effektene er imidlertid 
skjevt fordelt. Områdene som fra før av har sterk vekst styrkes, mens områder hvor man allerede sliter med 
næringsutvikling svekkes. Tabellen under oppsummerer konsekvensene for arbeidsliv, næringsliv og offentlig 
sektor. 

Tabell 7 Oppsummert, konsekvenser for arbeidsliv, næringsliv og offentlig sektor. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Listerregionen Uendret Svakt negativ Negativ  
Lindesnesregionen Uendret Uendret Svakt positiv  
Knutepunkt 
Sørlandet 

Uendret Uendret Positiv  

Setesdal  Uendret Uendret Svakt positiv  
Østre Agder Uendret Svakt negativ Negativ  
Sørlandet Uendret Uendret for: 200 000 innb. 

Svakt negativ: 150 000 innb. 
Totalt sett: Svakt negativ 

Negativ for 150 000 innb. 
Positiv for 160 000 innb. 
Svakt positiv for 40 000 innb. 
Totalt sett: Svakt positiv  

 

  

                                                             
41 OECD- rapport: Entrepreneurship and the Innovation System of the Agder Region, Norway, 2009 
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Levekår 
Sammenlignet med resten av landet scorer Sørlandet middels eller forholdsvis svakt på flere 
levekårsindikatorer, ref. 2.3. Blant annet gjelder dette andel uføre, psykiske lidelser, utdanningsnivå og 
yrkesdeltakelse blant kvinner. Men det er store regionale forskjeller.  

Listerregionen 

Deler av Listerregionen har store utfordringer knyttet til levekår, mens eksempelvis Lyngdal og Flekkefjord 
scorer bedre enn snittet i Aust- og Vest-Agder42. En nedleggelse av sykehuset vil innebære at spesialiserte 
stillinger forsvinner fra regionen. Dette er viktige kompetansearbeidsplasser, og dersom de forsvinner vil det 
bidra til å forsterke et generelt lavt utdanningsnivå i regionen. Kompetansearbeidsplasser er nøkkelen til 
regional vekst.43 Således vil nedleggelse av sykehuset i Flekkefjord kunne virke negativt for levekårene i en 
allerede utsatt region.  

Knutepunkt Sørlandet 

Også Knutepunkt Sørlandet scorer lavt på flere levekårsindikatorer. Sammenlignet med øvrige storbyregioner 
har Knutepunkt Sørlandet lavere kvinnelig yrkesdeltakelse og høyere uføreandel. En eventuell lokalisering av et 
storsykehus i regionen vil kunne gi flere arbeidsplasser og være positivt for levekårene.  

Østre Agder 

Østre Agder har store levekårsutfordringer, og utfordringene er særlig store helt øst i Østre Agder44. 
Kommunene Åmli, Gjerstad og Vegårshei har en svært høy andel uføre og personer med svak tilknytning til 
arbeidslivet.  

Dersom sykehuset i Arendal legges ned vil viktige kompetansearbeidsplasser forsvinne fra regionen.  

Dette rammer særlig arbeidsplasser med overvekt av kvinnelige ansatte og vil trolig ha negativ effekt for 
kvinnelig yrkesdeltakelse. Videre forsvinner kompetansearbeidsplasser noe som vil ha negativ effekt på 
regionens utdanningsnivå.   

Tabellen under oppsummerer konsekvensene for levekår. 

Tabell 8 Oppsummert, konsekvenser for levekår 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Listerregionen Uendret Uendret Svakt negativ 
Lindesnesregionen Uendret Uendret Uendret 
Knutepunkt 
Sørlandet 

Uendret Uendret Svakt positiv 

Setesdalen Uendret Uendret Uendret 
Østre Agder Uendret Uendret Svakt negativ 
Sørlandet Uendret Uendret Svakt negativ for 150 000 innb.  

Uendret for 40 000 innb. 
Svakt positiv for: 160 000 innb. 
Totalt sett: Uendret 

 

  

                                                             
42 Agderforskning FOU-rapport 1/2009 
43 NOU rapport- Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. 
44 Agderforskning FOU-rapport 8/2012 og FOU-rapport 1/2009 
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3.2. Tilgjengelighet 

 
Beskrivelse av analyseområdet  
Sykehusets fysiske lokalisering har betydning for trafikal tilgjengelighet for pasienter, ansatte og pårørende. I 
Norge har 33 % av befolkningen mindre enn 30 minutters reisetid til nærmeste lokalsykehus med 
akuttfunksjon, 47 % har mellom 31 og 60 minutters reisetid, 14 % mellom 61 og 90 minutters reisetid og 6 % 
mer enn 91 minutters reisetid45. Asplan Viak har tidligere gjennomført tilgjengelighetsanalyser knyttet til 
utviklingsplanen.46  Analysene viser at det mest tilgjengelige punktet på Sørlandet med bil er sentralt i 
Kristiansand. Videre viser analysene at innbyggerne på Sørlandet vil ha kortest vei til nærmeste sykehus ved 
valg av modell 1 og 2 og lengst reisevei med kun ett sykehus. Analysen tar ikke hensyn til hva slags tilbud man 
eventuelt har tilgang til eller at brukerne ikke alltid behandles ved det nærmeste sykehuset. I dag må i mange 
tilfeller pasienter fra Listerregionen og Østre Agder behandles i Kristiansand, og pasienter fra Knutepunkt 
Sørlandet og Listerregionen må i noen tilfeller behandles i Arendal. I tillegg er det mye transport av pasienter 
mellom sykehusene. Videre tar analysen ikke hensyn til at åpningstidene og akuttberedskapen ved sykehusene 
varierer over døgnet. Ved akutte hendelser er det ikke alltid slik at pasienten fraktes til det nærmeste sykehuset. 

Formålet med dette kapitlet er å supplere Asplan Viaks analyse ved å vurdere tilgjengelighet for hver delregion 
til ulike typer helsetjenester, samt tilgjengelighet med kollektivtransport og konsekvenser for klimagassutslipp.  

Tabell 9 Reisetider med bil i 2030 (forutsetter firefelts motorvei fra Søgne til Lyngdal*)  

Fra\Til Flekkefjord Kristiansand Arendal 
Flekkefjord* 0 90 min 135 min 
Mandal* 50 min 40 min 90 min 
Kristiansand 90 min 0 min 45 min 
Evje 95 min 60 min 75 min 
Arendal 135 min 45 min 0 

 
Anslagene i tabellen ovenfor er basert på Asplan Viaks tilgjengelighetsanalyse, vedlegg til Utviklingsplan 2030. 

*Usikkerheten vest for Kristiansand er +10 til -30 minutter, avhengig av hvor mye motorvei som blir bygget. Se 
eget usikkerhetskapittel for nærmere omtale. 

Konsekvenser knyttet til prinsipielle strukturvalg 
 
Regionale helsesentre 

Desentralisering av deler av spesialisthelsetjenesten i Regionale Helsesentre (RHS) er et strukturelt valg som 
påvirker tilgjengeligheten.  Sørlandet sykehus ser for seg at både kommuner, private tjenesteytere og sykehuset 
selv kan samle helsetjenester i slike RHS. Hvor RHSene skal lokaliseres og hva som er innholdet i dem skal 
bestemmes i fremtidige prosesser mellom sykehuset og kommunene. Dermed er det i dag ikke mulig å gi en 
fullverdig vurdering av RHSenes betydning.  

Det er høyst sannsynlig at RHSer vil bli etablert både i delregioner som har sykehus og i delregioner som ikke 
har sykehus. For mange innbyggere som bor i kommuner og delregioner som ikke har sykehus, vil opprettelsen 
av RHS bidra til bedre tilgjengelighet til visse helsetjenester enn i dag. Desentraliserte tjenester vil dessuten 
spare fellesskapet for utgifter til transport og tapt arbeidsfortjeneste, og kunne bidra til bedret kontinuitet i 
behandlingen.  

                                                             
45 "Sykehus for fremtiden", Legeforeningens innspill til nasjonal sykehusplan 2013 
46 Vedlegg til utviklingsplan 2030, Sykehuset Sørlandet HF, Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens 
transportnettverk og befolkning, Asplan Viak 
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Konsekvenser knyttet til driftsmodeller 
Tilgjengelighet for pasienter og besøkende 
Dersom det kun skal være ett stort sykehus for hele Sørlandet, viser transportanalysen at det mest tilgjengelige 
punktet i opptaksområdet til Sørlandet sykehus er sentralt i Kristiansand. Et sykehus beliggende sentralt i 
Kristiansand vil gi kortere reisetid for innbyggerne i opptaksområdet enn om sykehuset flyttes østover eller 
vestover. 

Tilgjengelighet til akutt behandling  

De tre driftsmodellene skiller seg vesentlig fra hverandre mht. akuttberedskap. I modell 1 har alle sykehusene 
tilnærmet fulle akuttfunksjoner, mens både fødetilbud og en del andre spesialisert akuttfunksjoner er 
sentralisert til hovedsykehuset i modell 2. Modell 3 har alle akuttfunksjonene sentralisert.  

En samling av alle akuttfunksjoner ved ett sykehus innebærer at mange innbyggere får økt reiseavstand til disse 
funksjonene. Mer eller mindre uavhengig av hva som defineres som "forsvarlig avstand" innebærer dette en 
negativ konsekvens, både mht. avstand/transporttid og transportkapasitet.  

Hvilken modell som er best ved akutte tilfeller vil variere fra tilfelle til tilfelle. Ettersom reisetid er en viktig 
faktor for å vurdere tilgjengelighet, mener vi at modell 1 totalt sett gir best resultat for dette kriteriet. Det 
presiseres at denne vurderingen ikke tar hensyn til kvaliteten på tilbudet. Kvalitet er ytterligere vurdert i ROS-
analysen.  

Tilgjengelighet til spesialiserte sykehustjenester 

Modell 3 fremstår som nevnt mest robust med tanke på et spesialisert tilbud ved Sørlandet sykehus.  Styrket 
behandlingstilbud på Sørlandet vil redusere sjansen for at funksjoner flyttes til Oslo, Stavanger og Skien. 
Tilgjengeligheten til spesialiserte tjenester på Sørlandet vil trolig bli best for alle innbyggerne i Agder ved valg 
av modell 3.  

Ved valg av modell 3 vil kommunene Sokndal, Lund og Sirdal få Stavanger sykehus som sitt nærmeste sykehus. 
Tilsvarende vil Gjerstad ha Skien som sitt nærmeste sykehus. Det vil totalt være ca 12 000 innbyggere i 
opptaksområdet som får kortest vei til et sykehus utenfor opptaksområdet.  

Tilgjengelighet til basis sykehustjenester  

Tilgjengelighet og avstand har ulik betydning for pasientene avhengig av type tjenester. I følge pasientombudet 
er pasientene i økende grad villige til både å reise og flytte på seg for å få det beste tilbudet. Det har vært en 
kraftig nedgang i liggetider på sykehus over de siste tiår, og pasientene som legges inn er jevnt over sykere enn 
før. Kortere sykehusopphold reduserer behovet for besøk. Det er likevel slik at pasienter opplever kort reisetid 
som en kvalitet. Vår vurdering er derfor at modellene 1 og 2 vil gi best tilgjengelighet til et basis sykehustilbud 
for Listerregionen og Østre Agder ettersom reisetiden til nærmeste sykehus er kort.  Innbyggere i Knutepunkt 
Sørlandet kan oppleve noe bedre tilgjengelighet ved alternativ 3 ettersom behovet for å reise til Arendal for 
enkelte tjenester faller bort. Ved valg av modell 3 vil RHSer bli noe mer utbygd enn i modell 1 og 2. Dette vil til 
en viss grad kompensere for bortfall av sykehus i Flekkefjord og Arendal, og det vil bidra til at 
Lindesnesregionen og Setesdalen får noe bedre tilgjengelighet til enkelte helsetjenester.  Samlet sett mener vi at 
tilgjengeligheten til ett basis sykehustilbud vil bli best med modell 1 og 2.  

Tabell 10 Tilgjengelighet for pasienter til ett basis sykehustilbud: 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Listerregionen Uendret Svakt negativ Negativ 
Lindesnesregionen Uendret Uendret Svakt positiv 
Knutepunkt Sørlandet Uendret Uendret Svakt positiv 
Setesdalen Uendret Uendret Svakt positiv 
Østre Agder Uendret Svakt negativ Negativ 
Sørlandet Uendret Uendret Negativ for 150 000 innb. 

Svakt positiv for 210 000 innb. 
Svakt negativ 
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Tilgjengelighet for ansatte 
Ansatte ved Sørlandet sykehus, medregnet alle tre sykehus, har i dag gjennomsnittlig 15 km reisevei til jobb. 
Ansatte ved Kristiansand sykehus har i snitt 14 km til jobb, ansatte i Arendal 15 km og ansatte i Flekkefjord 23 
km. Dersom alle ansatte overføres til sykehuset i Kristiansand vil gjennomsnittlig reiseavstand per ansatt øke til 
38 km.  Tidligere ansatte ved Arendal sykehus vil i snitt få 66 km reisevei, mens tidligere ansatte ved sykehuset i 
Flekkefjord i gjennomsnitt vil få 98 km reisevei. Selv om ansatte ved Arendal sykehus vil få en betydelig lengre 
arbeidsreise enn i dag, vil de fleste likevel være innenfor normal pendlingsavstand på 30-45 minutter. Ansatte 
ved Flekkefjord sykehus vil være utenfor normal pendlingsavstand. 

Tabell 11 Tilgjengelighet for ansatte ved sykehuset 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3* 
Listerregionen Uendret Uendret Negativ 
Lindesnesregionen Uendret Uendret Uendret 
Knutepunkt Sørlandet Uendret Uendret Uendret 
Setesdalen Uendret Uendret Uendret 
Østre Agder Uendret Uendret Negativ 
Alle ansatte Uendret Uendret Negativ for 2583 ansatte 

Uendret for 3713 ansatte 
Svakt negativ 

*Vurderingene forutsetter at sykehuset er lokalisert i Kristiansand 

Tilgjengelighet med kollektivtransport 
Bruken av kollektivtransport varierer ved de ulike sykehusene på Sørlandet.  I Kristiansand er 
kollektivtransport et reelt alternativ til bilen, ved at 7 % av alle reiser som foretas i kommunen er 
kollektivreiser47. Ifølge Agder kollektivtrafikk AS er kollektivbruken i Arendal omtrent halvparten av i 
Kristiansand, mens kollektivbruken i Flekkefjord er marginal. Ved sykehusene er andelen ansatte som reiser 
kollektivt til jobb 6 % i Kristiansand, 2 % i Arendal og 1 % i Flekkefjord48. 

Tilgjengelighet til sykehuset i Kristiansand  

Sykehuset i Kristiansand har ni bussavganger per time i rush, tre avganger i timen midt på dagen og to 
avganger i timen kveld og helg. Sykehuset ligger i en blindvei 2 km fra Kvadraturen, og de aller fleste reisende 
til sykehuset er avhengig av bussbytte i Kvadraturen. I følge Agder kollektivtrafikk er bussbytte en barriere for 
mange passasjerer. Av den grunn er det i tillegg satt opp egne arbeidsruter til sykehuset fra Randesund og 
Mandal uten bussbytte i Kvadraturen.  

I følge AKT ville en mer sentral plassering av sykehuset i Kristiansand gitt et betydelig bedre kollektivtilbud. En 
ny bro over Otra, som knytter sammen sykehuset og universitetet, vil også kunne bidra til et bedre 
kollektivtilbud. En slik bro vil gi grunnlag for en bussrute som betjener flere viktige reisemål i Kristiansand og 
dermed også grunnlag for langt høyere avgangshyppighet. Kristiansand kommune har startet arbeidet med å 
regulere en slik bro.  

Forutsatt bussbytte i Kvadraturen har størstedelen av Agders befolkning tilgang til sykehuset i Kristiansand 
med kollektivtransport. Kristiansand har med sin 7 % kollektivandel den største kollektivbruken på Sørlandet. 
Det er direkte bussruter til Kristiansand fra de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet, og fra Mandal, 
Lyngdal, Farsund, Grimstad, Evje og Arendal. De indre bygder i Vest-Agder har togforbindelse til Kristiansand. 
Fra 1. januar 2015 vil det være togavgang hver andre time. Reisende fra Flekkefjord og Kvinesdal er avhengig av 
bussforbindelse til jernbanen ved Sira og Storekvina, for deretter å reise videre til Kristiansand med tog.  

For arbeidsreiser er kollektivtransport et alternativ for bosatte i Knutepunkt Sørlandet, Mandal, Marnardal, 
Evje, Grimstad og delvis Arendal. Fra Arendal er reisetiden i meste laget, men ved et evt. storsykehus i 
Kristiansand vil det mest sannsynlig være grunnlag for arbeidsruter fra Arendal til sykehuset i Kristiansand. Fra 

                                                             
47 Transportøkonomisk institutt, Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009. 
48 Asplan Viak, Reisevaneundersøkelse blant ansatte ved Sørlandet sykehus 2014.  
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områdene vest for Mandal, øst for Arendal og nord for Evje vil reisetiden bli så lang, og avgangene så sjeldne, at 
kollektivtransporten i praksis ikke vil være et relevant alternativ for arbeidsreiser.  

Sykehuset i Arendal 
Sykehuset i Arendal er betjent med en servicebuss en gang i timen på formiddagen, og rute Tromøy-Rykene en 
gang i timen formiddag og ettermiddag. Buss fra Risør og Tvedestrand betjener sykehuset annenhver time.  500 
meters gangavstand fra Arendal sykehus er Blødekjær. Herfra har linje 5 avgang til Kristiansand hver halvtime 
og bybusslinje 10 og 12 har begge 2 avganger i timen. Til sammen er det på det meste 9 avganger i timen fra 
sykehuset og Blødekjær. 

Forutsatt at passasjerene vil gå 500 meter fra Blødekjær har sykehuset kollektivbetjening fra Risør, 
Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand. For arbeidsreiser er kollektivtransport et alternativ 
for bosatte i Arendal, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand og delvis Kristiansand.  

Sykehuset i Flekkefjord 
Sykehuset ligger i Flekkefjord sentrum.  Kollektivtilbudet til Flekkefjord er minimalt. 

Taxus Flekkefjord går en gang i timen til sykehuset. Fra rutebilstasjonen, 400 meter fra sykehuset, er det 
tilbringertjeneste til Sørlandsbanen. Daglig er det bussavganger til Moi, Lyngdal, Stavanger og Kristiansand. 
Avgangshyppigheten er så sjelden at kollektivtransport har marginal betydning for arbeidsreiser.  

Oppsummering av tilgjengelighet med kollektivtransport 

Vår vurdering er at modell 1 og 2 vil medføre at tilgjengeligheten med kollektivtransport til sykehusene forblir 
som i dag, og at kollektivbruken forblir som i dag. 

Valg av modell 3 vil medføre at bosatte i Østre Agder og i Listerregionen vil få betydelig lengre reisetid med 
kollektivtransport. For ansatte bosatt vest for Mandal og øst for Arendal vil reisetiden bli så lang, og 
avgangshyppigheten så sjelden, at kollektivtransport ikke kan regnes som et aktuelt alternativ for arbeidsreiser. 
Ved en eventuell nedleggelse av Arendal sykehus mener AKT at det vil det trolig vil være grunnlag for egne 
arbeidsruter til et nytt storsykehus.  

Vår vurdering er at det på grunn av lang reisetid, vil være få som reiser kollektivt fra Listerregionen og Østre 
Agder til et eventuelt felles sykehus for Sørlandet. Dette representerer imidlertid ingen endring fra i dag, 
ettersom kollektivbruken ved disse sykehusene er svært liten.   

Pasienter som ikke har en brukbar kollektivtransportforbindelse til sykehuset vil ha krav på pasienttransport, 
og vil således ikke bli berørt av manglende kollektivtilbud. Sykehuset vil imidlertid bli påført utgifter som følge 
av lengre reisevei og dårlig kollektivtilbud.  Konsekvensene av modell 3 vil avhenge av tomtevalg. Dersom man 
bygger ut sykehuset i Kristiansand vil man sannsynligvis kunne tilby et bedre kollektivtransporttilbud enn ved 
en ny lokasjon ved motorveien. Ved en eventuell tomteanalyse i en senere planfase bør dette belyses konkret for 
aktuelle tomtealternativer.  

Tabell 12 Tilgjengelighet med kollektivtransport  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3* 
Listerregionen Uendret Uendret Uendret 
Lindesnesregionen Uendret Uendret Uendret 
Knutepunkt Sørlandet Uendret Uendret Uendret 
Setesdalen Uendret Uendret Uendret 
Østre Agder Uendret Uendret Uendret 
Hele Sørlandet Uendret Uendret Svakt negativ for 110 000 innbyggere 

Uendret for 240 000 innbyggere 
Svakt negativ 
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Tilgjengelighet for gående og syklende 
Tilgjengeligheten for gående og syklende er i stor grad avhengig av reiseavstand samt hvordan det er tilrettelagt 
for gående og syklende i sykehusets nærområde. Desto mer sentralt i en by sykehuset ligger, desto bedre vil 
tilgjengeligheten være for gående og syklende.  

Tabell 13 Reisemiddelfordelingen ved de enkelte sykehusene er i 2014 som følger49: 

 Til fots Sykkel Buss Bil/taxi Annet/ikke svar 
Flekkefjord 20 % 5 % 1 % 70 % 4 % 
Kristiansand 3 % 25 % 6 % 61 % 5 % 
Arendal  12 % 10 % 2 % 71 % 5 % 

 
Vi ser at Sykehuset i Flekkefjord, beliggende midt i sentrum, har høyest andel gående, mens sykehuset i 
Kristiansand, 2 km utenfor sentrum, har svært høy sykkelbruk.  En eventuell lokalisering av et nytt sykehus ved 
motorveien mellom byene vil redusere andelen gående og syklende dramatisk.  

 

Utslipp fra transport 
Utslipp av klimagasser og miljøgifter fra transport er proporsjonalt med antall kjørte kilometer. Reiseavstand 
og hvor mange som benytter bil, reiser kollektivt eller går og sykler, avgjør utslippene av klimagasser.  

Asplan Viak har beregnet gjennomsnittlig kjøreavstand for alle innbyggerne i opptaksområdet til det enkelte 
sykehus. Beregningene viser at den gjennomsnittlige avstanden til nærmeste somatiske sykehus i dag er 23 km. 
Dersom sykehusene i Flekkefjord og Arendal legges ned vil gjennomsnittlig avstand til sykehuset i Kristiansand 
være 49 km. Det er imidlertid ikke slik at alle i dag behandles ved sitt nærmeste sykehus. Dersom man tar 
høyde for faktisk pasientforløp er gjennomsnittlig reiseavstand til sykehus ved dagens struktur 28 km. 

Ved å ta utgangspunkt i dagens pasientforløp har vi beregnet at utslippene fra pasient-reiser og besøkende-
reiser vil øke fra 3 500 tonn CO2 per år til rundt 6 000 tonn CO2 per år i 2030 ved etablering av kun ett 
somatisk sykehus på Sørlandet, gitt at dette sykehuset lokaliseres i Kristiansand. Dersom et felles sykehus 
etableres lenger mot øst eller mot vest vil klimagassutslippene øke ytterligere.  

Vi har beregnet reiseavstander for ansatte med utgangspunkt i ansatteregister. I dag er gjennomsnittlig avstand 
til arbeid 15 km. Dersom alle ansatte skal bli boende der de bor i dag, og arbeide ved et felles sykehus i 
Kristiansand, blir gjennomsnittlig reiseavstand 38 km. Det er imidlertid rimelig å anta at sykehuset over tid vil 
rekruttere ny arbeidskraft lokalt og at gjennomsnittlig reiseavstand for de ansatte med årene reduseres. 
Korrigert for at noen ansatte vil velge å flytte nærmere ny arbeidsplass og at sykehuset først og fremst vil 
rekruttere fra de nærmeste kommunene, er utslipp fra ansatte forventet å øke fra 5 100 til rundt 8 700 tonn CO2 
per år. 50 

I beregningene har vi tatt hensyn til at fordelingen mellom de ulike transportmidlene vil variere avhengig av 
reiseavstand og reiserelasjon. Andelen gående og syklende er vurdert høy ved interne reiser i byene som har 
sykehus, mens den er satt til null for lange reiser mellom regionene. Kollektivbruken er vurdert høyest i 
Kristiansand, og svært lav på relasjoner mellom Listerregionen og Kristiansand. Se eget vedlegg for nærmere 
beskrivelser av forutsetninger.  

  

                                                             
49 Asplan Viak – Reisevaneundersøkelse blant ansatte ved Sørlandet sykehus 
50 Vedlegg 2: Trafikkregnskap 
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Tabell 14 Reiseavstand og miljøutslipp 

Beregningsår 2030: millioner km/år tonn CO2/år 

modell 1 modell 3 modell 1 modell 3 

Pasienter/besøkende 30 49 3 500  5 900 

Ansatte 43 73 5 100  8 700  

Totalt 73 123 8 600 14 600  

Kilde:PwCs egne beregninger, 201451 

Oppsummering miljøhensyn  
Modell 1 er best med tanke på miljø. Modell 3 ved lokalisering i Kristiansand bidrar til at utslippene fra 
transport øker med rundt 70 %. En lokalisering mellom byene vil bidra til ytterligere utslippsøkning pga. lengre 
reisevei og på grunn av kraftig reduksjon av antall gående og syklende.   

Oppsummering av kriteriet tilgjengelighet 
Tilgjengelighet, og hvilken modell som er best, vil variere mellom de ulike delregionene på Sørlandet. Generelt 
vil modell 1 og 2 gi uendret tilgjengelighet mens modell 3 vil gi redusert tilgjengelighet for innbyggerne i 
Listerregionen og Østre Agder, og uendret eller bedre tilgjengelighet for innbyggerne i Knutepunkt Sørlandet, 
Setesdalen og Lindesnesregionen. Ved modell 3 vil 150.ooo innbyggere oppleve redusert tilgjengelighet mens 
2oo 000 innbyggere vil oppleve uendret eller bedret tilgjengelighet.  

Tabell 15 Oppsummering av konsekvenser 

Tilgjengelighet Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Til basis sykehustjenester  Uendret Uendret Svakt negativ 
For ansatte Uendret Uendret Svakt negativ 
Kollektivbruk Uendret Uendret Svakt negativ 
Gående og syklende Uendret Uendret Svakt negativ 
Miljø/utslipp Uendret Svakt negativ Negativ 
Total vurdering Uendret Uendret Svakt negativ 

 

  

                                                             
51 Vedlegg 2: Trafikkregnskap 
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3.3. Økonomi 

Beskrivelse av analyseområdet  
Konsekvenser for kommunal økonomi 

Vi søker som nevnt å belyse konsekvenser som følger direkte av de strukturvalg og driftsmodeller som skisseres 
i Utviklingsplan 2030. Når det gjelder oppgaveoverføringen som konkretiseres i utviklingsplanen kan det som 
nevnt diskuteres om dette ligger innenfor sykehusets strategiske handlingsrom. Vi har likevel prøvd å si noe om 
hva kommunene kan forvente av merkostnader knyttet til drift og investering i primærhelsetjenesten – gitt de 
føringer som ligger i Utviklingsplanen 2030. Aktiviteten i primærhelsetjenesten vil være uavhengig av valgt 
driftsmodell, men ulike driftsmodeller kan likevel gi forskjellige økonomiske utslag fra kommune til kommune. 
Dette beskrives ytterligere nedenfor. 

Kommunene står ovenfor store utfordringer knyttet til finansieringen av primærhelsetjenesten frem mot 2030. 
Finansieringen av oppgaveoverføringen fører til stor bekymring hos kommunene, ref. nærmere drøfting i 
kapittel 0.  

Konsekvenser for økonomien til Sørlandet Sykehus HF 

PwC har utarbeidet delrapport «Økonomiske vurderinger av ulike scenarier». Det kom en foreløpig rapport i 
februar 2014 og det er nå utarbeidet en endelig rapport ferdigstilt september 2014. Denne samfunnsmessige 
konsekvensanalysen vil ikke gå ytterligere inn på økonomiske konsekvenser for sykehuset utover en kort 
oppsummering av nevnte delrapport.  

Konsekvenser knyttet til prinsipielle strukturvalg 
Utviklingsplan 2030 skisserer overføring av ca. 100 000 polikliniske konsultasjoner og 24 000 liggedøgn til 
primærhelsetjenesten innen somatikk.  

24 000 liggedøgn i somatikken 

I følge Utviklingsplan 2030 skal ca. 24 000 liggedøgn overføres til kommunene. Det betyr ikke nødvendigvis 
liggedøgn på kommunale institusjoner, pasientene kan også følges opp gjennom nye behandlingsmåter eller 
hjemmebaserte tjenester. En kan også tenke seg at nevnte liggedøgn blir værende i sykehuset med takst lik 
utskrivningsklare pasienter. Siden det finnes ulike alternativ for hvordan kommunene kan ivareta denne 
pasientgruppen er det vanskelig å si noe presist om de økonomiske konsekvensene for kommunene.  

Vi har valgt å synliggjøre merkostnaden for kommunene ut fra et estimat for hva det koster å 
drive/vedlikeholde kommunale institusjoner som kan ta imot disse pasientene52. 

Under forutsetning av at alle 24 000 blir liggedøgn i kommunene vil dette utgjøre mellom 77 og 93 kommunale 
senger, basert på beleggsprosent mellom 85 % og 70 % 53. Vi har også beregnet beleggsprosenten (64 %) for å 
vise tilsvarende kost som «utskrivningsklare pasienter» ved sykehuset54. Totalt utgjør dette årlige kostnader på 
mellom 75-100 millioner kroner55: 

  

                                                             
52 Dekker også husleie/eventuelle renter ved lån 
53 Utviklingsplan 2030 opererer med 65 døgnplasser (24 000/365 dager = 65). Dette forutsetter 100 % belegg. 
Beleggsprosenten for kommunale institusjoner i Agder var på 87 % i 2013 (86,6 %). Vi har her valgt å gi et 
spenn på beleggsprosent fra 85 % til 70 %.  
54 Kostnaden ved en beleggsprosent på 86,6 % er 74 557 646. Man kan så beregne forventet beleggsprosent som 
gir en totalkost på 101 157 300: 74 557 646 * 0,866/X = 101 157 300. X = 0,63 ~ 64 %. 
55 Pris per døgn hensyn tar alle kostnadene kommunen har ved å drifte liggedøgnene. Ved 86,6 % belegg så er 
det behov for 75 plasser. Den totale kostnaden pr oppholdsdøgn (ikke antall senger) er i det tilfelle 3136 i 2013 
og gir en kost på 74 557 646. Ved lavere belegg vil antall senger øke og den totale kostnaden gå opp. Endres 
beleggsprosent fra 86,6 % til 85 % vil den relative endringen være 0,866/0,85 = 1,0187. Det gir en totalkost som 
er 1,87 % høyere, dvs. 75 954 758. Merk at beleggsprosenten på 86,6 % er avrundet i dette eksemplet. 
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Tabell 16 Estimerte kostnader for kommunene ved overføring av liggedøgn.  

Estimerte kostnader for kommunesektor ifb. 24 000 liggedøgn 

Hvis pasienter skulle ligge på sykehus sats som «utskrivningsklar»: 

Pris per døgn utskrivningsklare pasienter sats 2014 4 255 

Antall døgn 23 774 

Sum (kr) 101 157 300 

 

Hvis pasienten overføres til kommunalt liggedøgn: 

Snitt pris pr oppholdsdøgn i kommunale institusjoner i Agder i 2013 (KOSTRA) 3 136 

Antall døgn 23 774 

Antall senger 75  

Sum (kr) gitt snitt beleggsprosent i Agder på 87 % (varierte fra 45 % - 107 %) 74 557 646 

 

Scenarier gitt kommunale liggedøgn: Antall senger Kostnad 

Gitt 85 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 77 75 954 758 

Gitt 80 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 81 80 701 931 

Gitt 70 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum 93 86 082 060 

Gitt 64 % belegg og samme kostnadsnivå blir sum (lik «utskrivningsklar») 102 101 157 300 

Kilde: PwC 

Dersom vi antar56 at ca. halvparten57 av de 24 000 liggedøgnene vil være kommunal øyeblikkelig hjelp plasser 
som er under etablering og forventes utbygd innen 201658, innebærer det at ca. 12 000 liggedøgn må finansieres 
utover KØH-plassene hvilket utgjør ca. 40 – 50 millioner kroner per år59. 

Hvor mange kommunale institusjonssenger man faktisk vil trenge i 2030, og hva dette vil koste er usikkert. Her 
har vi synliggjort at kommunenes kostnader vil ligge et sted mellom 40 og 100 millioner kroner per år.   

En utfordring flere kommuner peker på er at reduksjonen i liggedøgn på sykehuset kommer på toppen av de 
senere års gradvise reduksjon i antall sykehjemsplasser til fordel for omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Dette 
har vært en politisk styrt utvikling gjennom finansieringsordninger. Mange kommuner opplever at dette ikke 
henger sammen med den demografiske utviklingen som tilsier en betydelig økning av hjelpetrengende i årene 
fremover. 

  

                                                             
56 Utviklingsplanen oppfattes uklar på om KØH plasser inngår i de 24 000 liggedøgnene som skal overføres til 
kommunene. Da Utviklingsplanen ble skrevet (og prognoser fremskrevet) var ikke KØH-plasser etablert, så 
disse plassene var en del av ansvaret for SSHF. KØH er beskrevet som en del av RHS-tilbudet, og kan inngå i de 
liggedøgnene som i henhold til utviklingsplanen skal overføres til kommunene. 
57 Antall liggedøgn innen KØH i Agder er beregnet til 13 800 basert på innbyggertall fra 2011. Rammen 
kommunene i Agder har tilgjengelig for etablering av KØH-plasser frem til 2016 estimeres til ca. 64 MNOK 
(2014 kroner). Beregningen har tatt utgangspunkt i historisk forbruk av øyeblikkelig hjelp- plasser, og midlene 
er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som er brukt til utskrivningsklare pasienter og kommunal 
medfinansiering. Behov for kommunal øyeblikkelig hjelp antas å endres i takt med demografiske endringer. 
Oversikten på beregnet tilskudd og liggedøgn per kommune finnes her: 
http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/oyeblikkelig-hjelp-
dogntilbud/Documents/kommunevis_oversikt_tilskuddsbelop.pdf  
58 http://helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-samhandlingsreformen/oyeblikkelig-
hjelp-dogntilbud/Sider/dogntilbud-for-oyeblikkelig-hjelp-i-kommunen-.aspx.  
59 Beregnet på lik måte som for de 24.000 plassene. 
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100 000 polikliniske konsultasjoner 

Når det gjelder de polikliniske konsultasjonene som skal ut av sykehuset antas det at de i all hovedsak vil bli 
følges opp av fastleger. Fastlegers inntekt er grovt tredelt: 

1. Innbyggertilskudd (basistilskudd) fra kommunen basert på fastlegens liste  

2. Egenandeler  

3. Refusjon basert på folketrygdens staser for utført arbeid.  

Da innbyggertall (1) ikke vil endres som følge av overførte konsultasjoner vil heller ikke kostnadene treffe 
kommunenes regnskaper, men vil være en omfordeling innen statlig finansiering (3) fra sykehus til fastleger i 
henhold til folketrygdens satser60. 

Noen mindre kommuner har kommunalt ansatte fastleger. I disse tilfellene vil kommunen stå som arbeidsgiver 
– og vil kunne få en økt kost ved det økte behovet for fastleger. 

Psykiatri 

Vi har ikke grunnlag for å anslå kommunale kostnader knyttet til omleggingen innen psykiatrien. Omleggingen 
vil utfordre den kommunale tjenesten på andre måter enn i dag, både hjemmebasert tjeneste og botilbud. I 
tillegg vil eventuelle økte kostnader dels avhenge av hvordan den enkelte kommune opprinnelig har bygget opp 
og innrettet sitt samlede tilbud innen psykisk helsevern og rus. 

Konsekvenser knyttet til driftsmodeller 
Etablering av Regionale helsesentre (RHS) 

Dersom vertskommunene for RHS-ene ikke har tilgjengelig egnet bygningsmasse som møter behovet til en RHS 
vil kommunene måtte skaffe til veie relevante bygninger. Dette kan enten gjøres gjennom å leie bygg, alternativt 
foreta investering i bygg.  

Omstillingskostnader 

En eventuell overgang fra dagens driftsmodell til en annen vil skje gradvis gjennom de neste 15 årene. Likevel, 
en nært forestående beslutning i SSHF om utvikling mot en gitt driftsmodell i 2030 vil kunne initiere 
omstillingskostnader for kommunene mange år før modellen er ferdig utredet og implementert. Dersom man i 
Utviklingsplan 2030 peker på en gitt driftsmodell så vil det kunne påvirke attraktivitet, rekruttering og 
næringsliv i kommunene som berøres helt frem til 2030.  

Kommunene har organisert sitt helsetilbud forskjellig og er i varierende grad klar for å overta oppgaver fra 
sykehuset samt inngå i samarbeid rundt RHS etc. Regioner som i dag har lang avstand til sykehus ser i større 
grad enn kommuner med nærhet til lokalsykehus ut til å ha bygd opp samhandlingsarenaer og tilbud i 
kommunal regi, som vil gjøre overgangen lettere. De regionene, og spesielt kommunene, som står i fare for å 
miste sitt lokalsykehus kan få merkostnader sammenliknet med øvrige kommuner fordi de må foreta 
investeringer i kommunal beredskap og bo- og behandlingstilbud som sykehuset tidligere har avlastet dem for. 

Skatteinntekter 

Potensielt frafall av arbeidsplasser i noen regioner/kommuner (se Ringvirkningsanalyser, kap 3.1) vil gi 
reduserte skatteinntekter som vil ramme kommuneøkonomien og bety redusert tjenestetilbud og en mindre 
attraktiv kommune/region for næringsliv og befolkning. Dette vil primært ha en fordelingseffekt, hvilket gjør at 
de kommunene som eventuelt får et sykehus/RHS vil få tilsvarende positiv effekt.  

Transportkostnader 

Jfr. kapittel om tilgjengelighet medfører valg av modell 3, ett sykehus, betydelig mer transport enn modell 1 og 
2. Dette gir seg utslag i tidskostnader for trafikantene, ulykkeskostnader og miljøkostnader.  

                                                             
60 Se fastlegeforskriftens § 9. 
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Dersom vi legger til grunn at alle ansatte vil bli boende der de gjøre i dag, men arbeider ved sykehuset i 
Kristiansand, vil de økte samfunnsmessige kostnadene ved økt transport utgjøre 150 mill. kr per år. Dersom vi 
legger til grunn at ansatte ved et stort felles sykehus vil ha et bosettingsmønster som tilsvarer dagens situasjon 
for ansatte ved sykehuset i Kristiansand vil de økte samfunnsmessige kostnadene øke med 20 mill. kr per år.  
Dersom vi gjør et middels anslag hvor bosettingsmønsteret vil være en mellomting61 mellom disse 
alternativene, vil de økte samfunnsmessige kostnadene øke med 85 mill. kr per år. Dette representerer en 
kostnadsøkning på rundt 60 %. 

Tabell 17 Samfunnsmessige kostnader per år som følge av transport, i mill. kr  

 

Økning ved middels anslag modell 3 

Ansatte Pasienter/besøkende Totalt 

CO2-utslipp 0,6 0,9 1,5 

Tidskostnader 35,9 19,6 55,5 

Ulykkeskostnader 16,9 11,0 27,9 

SUM 53,3 31,5 84,9 

Kilde: PwCs egne beregninger, 201462 

 

Infrastrukturkostnader   

Veinettet på Sørlandet bygges ut uavhengig av Sørlandet sykehus´ driftsmodeller. Veinettet forbedres både på 
E39, E18 og gjennom Kristiansand. Det er ikke grunnlag for å si at Utviklingsplan 2030 med tilhørende 
driftsmodeller utløser disse investeringene. Kristiansand kommune arbeider med planer for å knytte sammen 
sykehuset på Eg og universitetet i Agder. Disse planene jobbes det med uavhengig av om det etableres et felles 
sykehus på Agder. Dersom man går videre med modell 3 vil det være naturlig at man vurderer lokale 
infrastrukturkostnader i en senere fase, når det foreligger konkrete tomtealternativer.  

Økonomiske konsekvenser for Sørlandet Sykehus HF 

Delrapporten «Økonomiske vurderinger av ulike scenarier» har følgende hovedtema som belyser 
konsekvensene for Sørlandet Sykehus HF: 

1. Fremtidig ramme kontra fremtidig aktivitet: 

Rapporten indikerer at det er utfordringer i forhold til forventet ramme i 2030 med hensyn til driftsnivå og 
investeringsbehov, men at det er løsbart.  

2. Vesentlige forskjeller mellom ulike driftsalternativer for utvalgte drivere: 

Det er foreslått 3 ulike driftsalternativer.  Rapporten estimerer betydelige besparelser mellom de ulike 
driftsalternativer. Ved å gå fra dagens struktur til ett hovedsykehus estimeres det en årlig besparelse på over 
500 millioner kroner63. Denne besparelsen er av flere av regionene tatt til inntekt for en forventning om økt 
tilbud fra spesialisthelsetjenesten dersom man går for modell 3 og ikke modell 1 eller 2. 

3. Investeringsnivå i ulike alternativ: 

Alle driftsmodeller krever betydelige investeringer. For driftsmodell 3 beskrives samlokalisering av ett sykehus 
ved dagens lokasjon i Kristiansand, og som et helt nytt sykehus på ubestemt lokasjon. Alternativet med et 
sykehus videreført på dagens lokasjon i Kristiansand fremstår som det mest bærekraftige alternativet 
hensyntatt de besparelser en har estimert mellom ulike driftsmodeller. 
 

                                                             
61 Vedlegg 2: Transportregnskap 
62 Vedlegg 2: Transportregnskap 
63 Det er i økonomirapporten valgt ut et sett med økonomiske driverne basert på hvilke man forventer gir størst 
utslag/effekt. Det er ikke beregnet totale kostnader/besparelser mellom modellene. 
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Merk at investeringskalkylene er basert på at all aktivitet i SSHF skal foregå ved sykehuset, hvilket ikke vil være 
tilfelle, i alle fall ikke ved alternativ 3 hvor RHS vil ha betydelig aktivitet. Det antas at aktiviteten i RHSene vil 
ha tilsvarende arealbehov og at kostnadsestimat da blir dekkende på overordnet nivå. 

4. Omstillingskostnader i de ulike alternativene: 

I form av direkte omstillingskostnader i forbindelse med flytting og samlokalisering av sykehus viser 
beregninger basert på erfaringer fra Sykehuset Østfold at det ved samlokalisering av aktiviteten ved ett sykehus 
plassert ved dagens lokasjon på Eg i Kristiansand vil påløpe flytte-, omstillings- og opplæringskostnader på ca. 
75 millioner kroner.  For alternativet som beskriver et nytt sykehus på ny tomt er det beregnet flytte, omstillings 
og opplæringskostnader på ca. 100 millioner kroner64. 

Det kan innebære store utfordringer å oppnå ønsket effektivisering og evt stordriftsfordeler ved en 
sammenslåing. Med ulik kultur, motivasjon og faglige vurderinger til valgt løsning vil det kunne ta lang tid før 
faglige og økonomiske gevinster av sammenslåing kan realiseres. I tillegg viser studier at langtidssykefraværet 
kan øke blant ansatte ved endringer i organisering, eksempelvis sammenslåinger av sykehus.65  

Det vil i tillegg være en omstillingskostnad knyttet til økte rekrutteringsutfordringer ved Arendal og Flekkefjord 
sykehus fra beslutning om en eventuell nedleggelse er fattet. I denne perioden, frem til nedleggelse, vil det være 
svært krevende å rekruttere personell til sykehusene.  For Sørlandet sykehus totalt sett vil dette oppveies noe 
ved at det i samme periode vil være lettere å rekruttere til sykehuset i Kristiansand. 
 

  

                                                             
64 Anslagene bygger på data innhentet fra Sykehuset Østfold HF i forbindelse med deres etablering av en ny 
hovedlokasjon for sykehus på Kalnes i 2015, eksklusiv IKT. 
65 Sykehus for fremtiden, Innspill til nasjonal sykehusplan, Den norske Legeforening 
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3.4. Likeverdighet i helsetilbudet 

Beskrivelse av analyseområdet  
Alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig 
økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. Et likeverdig tilbud betyr at hver enkelt må 
behandles ut fra sine behov. Dette gjelder både i spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten.66  

I denne rapporten har vi derfor valgt å belyse likeverdighet med bakgrunn i bosted. Likeverdighet kan også 
handle om at innbyggerne på Sørlandet skal ha et like godt helsetilbud som innbyggerne i andre landsdeler og 
regioner.  

Konsekvenser knyttet til prinsipielle strukturvalg 
Regionale helsesentre (RHS) 
Opprettelsen av RHSer vil sannsynligvis innebære at befolkningen i delregioner på Sørlandet som i dag ikke har 
sykehus opplever økt likeverdighet, sammenliknet med de delregionene som i dag har sykehus. På den annen 
side er det ikke gitt at alle RHSer vil tilby de samme tjenestene, noe som kan gi ulikt behandlingstilbud i ulike 
deler av regionen. Vår vurdering er derfor at effekten av RHSer når det gjelder likeverdighet er usikker.  

Overføring av oppgaver til kommunene 
Utviklingsplanen forutsetter at liggedøgn innen somatikken skal overføres til kommunene. Vi mener at det er 
risiko for at ulike kommuner, som følge av økonomisk situasjon, ulik tilgang på kompetanse og politiske 
prioriteringer, vil kunne yte ulik behandling til brukerne. Vår vurdering er at oppgaveoverføringen kan føre til 
mindre likeverdighet for brukerne.  
 
Færre døgnplasser ved distriktspsykiatiske sentre (DPS) 
Innenfor psykisk helsevern og rus skisseres en omfattende omlegging av ressursbruken fra døgnbehandling til 
dag- og poliklinisk behandling. Et ledd i denne omleggingen er å avvikle døgnplasser ved DPS. Det legges også 
opp til sterk satsing på ambulante tjenester.  

Informantene fra kommunal tjeneste uttrykker sterk bekymring for de konsekvensene en slik endring i 
tjenestetilbudet kan ha for den samlede faglige kvaliteten for pasientgruppen innenfor rus og psykiatri. 
Bekymringen skyldes flere forhold. En reduksjon i antall døgnplasser vil for eksempel kunne øke presset på 
kommunale tjenester, kanskje særlig innenfor botilbud og hjemmebaserte tjenester. Man kan se for seg at 
pasienter som flyttes fra seng til poliklinisk behandling fremdeles vil ha et behov for hjelp mellom 
behandlingene, og at dette vil måtte håndteres av kommunal tjeneste. Ut fra presisjonsnivået i Utviklingsplan 
2030 er det svært vanskelig å beregne omfanget at et slikt behov, men det vil uansett kreve en økning i 
kapasiteten på tjenesten. Disse tjenestene oppleves allerede i dag som svært sårbare i mange kommuner, og en 
eventuell behovsvekst vil naturligvis øke sårbarheten. Vår vurdering er at en endring fra døgn til dag ved DPS 
kan medføre mindre likeverdighet i tilbudet til brukerne.  

Konsekvenser knyttet til driftsmodeller 
Nedenfor har vi vurdert konsekvenser for likeverdighet internt på Sørlandet og konsekvenser for likeverdighet i 
relasjon til andre landsdeler og regioner.  

RHSer 

Intervjuene viser at det ikke er entydig hvordan det forventes at de ulike driftsmodellene vil slå ut for 
likeverdighet. Kommuner som i dag er lokalisert langt fra sykehus forventer at RHSer vil bidra til mer 
likeverdighet i helsetilbudet i Agder, både når det gjelder fysisk tilgjengelighet og når det gjelder 
innhold/kvalitet. Kommuner som i dag har lokalsykehus deler ikke dette synet. De opplever at RHSene vil bety 
en utarming av helsetjenesten i regionen og at kommuner med lang fysisk avstand til hovedsykehuset vil tape 
likeverdighet. 

                                                             
66 Stortingsmelding 6 (2012-2013). 
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Likeverdig tilgang for innbyggerne internt i opptaksområdet 

Kapittelet om tilgjengelighet viser at tilgjengeligheten, les nærhet, til sykehustjenester blir best ved valg av 
modell 1 og 2, mens modell 3 bidrar til at mange innbyggere i opptaksområdet får lengre vei enn i dag til 
sykehuset.  Dette medfører en kostnad i form av økt reisetid, men også i form av redusert trygghetsfølelse. 

Vår vurdering er at modell 1 vil gi den mest likeverdige tilgangen til helsetjenester. 

Likeverdig behandling for innbyggerne internt i opptaksområdet 

Dagens driftsmodell (modell 1) med tre sykehus innebærer at pasienter utredes og behandles ved tre ulike 
sykehus. Det er dermed risiko for ulik behandling med ulikt resultat. I tillegg er det pasienter som må 
transporteres mellom sykehusene i løpet av sitt opphold.  Etter vår vurdering er ikke modell 1 optimal med 
hensyn til likeverdighet. Modell 2 vil øke ulikheten ytterligere, ettersom forskjellene på sykehusene blir enda 
større enn i dag. Modell 3 innebærer at det kun er ett sykehus på Sørlandet. Sannsynligheten for lik behandling 
med likt resultat er størst ved modell 3.  

Vår vurdering er at modell 3 gir størst sannsynlighet for likeverdig helsefaglig behandling med likt resultat. 

Likeverdighet med andre helseregioner 

Prinsippet om likeverdighet i helsetilbudet gjelder ikke bare internt i opptaksområdet til Sørlandet sykehus. Det 
gjelder for hele Norges befolkning. Det er derfor relevant å spørre hvilke modeller som kan bidra til 
likeverdighet med andre landsdeler og regioner. I denne sammenheng mener vi at det å opprettholde 
egendekningen representerer likeverdighet. Det lite realistisk å få et like godt helsetilbud ved Sørlandet sykehus 
som ved de større sykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Men ved å velge alternativ 3 vil 
landsdelen ha et mer robust sykehus som i større grad vil bidra til likeverdighet sammenlignet med andre 
landsdeler og regioner.  

Vår vurdering er at modell 3 gir størst mulighet for likeverdighet med andre helseregioner. 

Trygghetsfølelse 

Mange respondenter har påpekt at nedleggelse av sykehus bidrar til utrygghet. Nærhet til sykehus har for 
mange mye å si for trygghetsfølelsen, spesielt når det gjelder akuttjenester som fødetilbud og akuttkirurgi.  Ofte 
vil det være uklart hvor krysningspunktet er mellom nytten av økt medisinsk kompetanse ved større enheter og 
prisen ved utsatt behandling som følge av økt avstand.  

Opplevd tilgjengelighet er viktig for brukerne av sykehus. I følge respondentene i intervjuene opplever særlig 
eldre mennesker dette med å være innlagt nær hjemstedet som tryggere enn å måtte reise. Det er imidlertid 
også dem som hevder at pasienter er tryggere på et større sykehus med større faglig bredde og antatt kvalitet. 

I ifølge pasient- og brukerombudet har det parallelt med samfunnsutviklingen skjedd en endring i pasientenes 
holdning når det gjelder "reisevillighet". Spesialisering og spisskompetanse er blitt viktigere på bekostning av 
nærhet. Dette må etter vår mening vektlegges, på lik linje med at alle innbyggere har behov for å føle seg trygge 
i sitt nærmiljø.  

Respondenter har også pekt på lokalsykehusets viktige rolle ved kriser. Dette oppleves som viktig, spesielt 
første møte med krisen, da er både traume, vaktberedskap og generalister viktig. 

Et eksempel er brannen i Lærdal hvor pasienter ble sjekket ved sykehuset, men sendt til andre sykehus for 
behandling. Sykehuset spilte likevel en viktig rolle som samlingssted. Etter vår vurdering vil sannsynligvis et 
RHS kunne spille en tilsvarende rolle, mens traumebehandling vil måtte skje ved et fullverdig sykehus.  

Samlet sett er vår vurdering at modell 1 vil gi størst trygghetsfølelse for befolkningen på Sørlandet.  
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3.5. Samarbeid 

Beskrivelse av analyseområdet  
Et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i helsevesenet er viktig for kvaliteten i tilbudet som gis, og kan sies 
å være en forutsetning for å realisere Utviklingsplan 2030. Svært mange faktorer virker inn på hvordan dette 
samarbeidet fungerer. Oppgavefordeling og finansieringsmodell er for eksempel viktige rammebetingelser for 
hvordan de ulike aktørene innretter seg, både når det gjelder eget ansvarsområde og i relasjon til 
samarbeidende aktører. Andre viktige elementer når det gjelder samarbeid er prosesser og samarbeidskultur.  

I Meld. St. 29 (2012–2013), Morgendagens omsorg omtales samhandlingen mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenestene på følgende måte: "For å bidra til systematisk kvalitetsheving, faglig oppdatering og 
bygge opp robuste faglige miljøer, er det nødvendig med tettere og bedre samhandling mellom de kommunale 
tjenestene og spesialisthelsetjenestene. Gjennom den lovpålagte plikten til å inngå samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og helseforetak, er det etablert et verktøy for samarbeid om utviklingsoppgaver og gjensidig 
kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom forvaltningsnivåene. 

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 skal ansatte i spesialisthelsetjenesten gi den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger som er påkrevet for at den skal kunne løse sine oppgaver. 
Dette gjelder blant annet områder som forebygging, rehabilitering og lindrende behandling. 
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å bidra til kunnskaps- og kompetanseutveksling med kommuner og 
andre samarbeidspartnere. Kommunene har på sin side rett til å rekvirere veiledning fra 
spesialisthelsetjenestene."  

I dette avsnittet skal vi belyse hvilke konsekvenser Utviklingsplan 2030 kan ha for samarbeidet mellom SSHF, 
kommunene og andre samarbeidspartnere.  

Konsekvenser knyttet til prinsipielle strukturvalg 
Som følge av samhandlingsreformen og hvordan SSHF i Utviklingsplan 2030 har valgt å operasjonalisere 
intensjonene i reformen, vil sykehuset frem mot 2030 redusere sengekapasiteten med den konsekvens at 
kommunene påføres nye og endrede oppgaver, herunder økt poliklinisk aktivitet.  Omleggingen er i tråd med 
oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene som stiller krav om å utvikle pasientrettede 
samhandlingstiltak, som eksempelvis ambulante team.  

Mange vil hevde at Utviklingsplan 2030 i selg selv bryter forutsetningene om et likeverd i samarbeidet mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Selv om sykehusets prinsipielle strukturvalg kan sies å følge 
intensjonene i samhandlingsreformen skjer omleggingen utenfor de normale prosesser og avtaleverk mellom 
SSHF og kommunene. Mange kommuner har reagert på prosessen og frykter at den kan påvirke samarbeidet 
negativt.  

Gitt kompetanse- og kapasitetsutfordringer i primærhelsetjenesten i dag, vil det kunne bli svært krevende for 
mange kommuner å klare å levere på disse nye oppgavene. Det er bred enighet blant interessentene om at 
dersom det skal være mulig å gjennomføre omleggingen utviklingsplanen legger opp til vil det kreve en helt 
annen og mer robust kommunestruktur enn vi har i dag.  

Et annet aspekt i sykehus-kommune relasjonen er at det kan bli krevende å få til et hensiktsmessig samarbeid 
med sykehuset om forebyggende arbeid, når kommunene i større grad må prioritere behandling parallelt med 
at sykehuset spisser sine oppgaver. Konsekvensen dersom det forebyggende helsearbeidet ikke prioriteres eller 
får en hensiktsmessig innretning vil være alvorlige i et samfunnsperspektiv. I sin ytterste konsekvens vil flere 
pasienter måtte legges inn på sykehus med de ressursmessige og folkehelsemessige konsekvenser det har. 

En omfattende oppgaveoverføring parallelt med reduksjon i sengekapasitet vil stille store krav til koordinering 
av og rekkefølge på grep og tiltak. Det er avgjørende at kompetanse, kapasitet i kommunene og ulike 
avklaringer er på plass før oppgaveoverføring og sengereduksjon i sykehusene starter. Dårlig koordinering av 
uheldig rekkefølge på tiltak vil kunne skape store utfordringer for det kommunale tjenesteapparatet og dermed 
også for pasientene/tjenestemottakerne. 
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Konsekvenser knyttet til driftsmodeller 
Selv om oppgaveoverføringen vil være identisk i alle tre driftsmodellene, vil den valgte modellen kunne påvirke 
samarbeidet i ulik grad. Valgt driftsmodell vil eksempelvis kunne ha konsekvenser for hva kommunene og 
helseforetaket finner det hensiktsmessig å legge inn i et RHS fremfor selvstendig oppgaveløsning. I følge 
Utviklingsplan 2030 vil RHSene ha en størrelse og et tjenestetilbud som faglig og driftsmessig er tilpasset 
relasjonen/nærheten til et sykehus og størrelse på dekningsområdet. Dersom man går for en løsning med ett 
stort sykehus vil altså RHSene få en mer fremtredende rolle enn dersom dagens sykehusstruktur beholdes. I 
utgangspunktet burde RHSene være en egnet arena for å fremme godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene, 
ettersom et slikt konsept innebærer at både kommuner og sykehuset (og andre) har tilbud på samme lokasjon. 
Hvor stor effekt man får ut av dette samarbeidet er vanskelig å si noe om, ettersom slike arenaer vil måtte bli til 
over tid gjennom forhandlinger om samarbeidsavtaler og samarbeidsstrukturer i Overordnet Strategisk 
Samarbeidsutvalg (OSS). Disse prosessene vil i langt større grad enn utviklingsplanen i seg selv ha betydning 
for hvordan det det fremtidige samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten blir.  

Likevel, ett stort sykehus vil nødvendigvis innebære lengre fysisk avstand til mange kommuner og brudd i 
eksisterende samarbeidsrelasjoner med kommuner i sykehusets nedslagsfelt. Flere viser i intervjuer til at 
nærheten mellom sykehuset og kommunene har betydd mye for samarbeidet, ikke minst når det gjelder det 
forebyggende helsearbeidet. Der samarbeidet i dag er etablert og konstruktivt og kommunene i nærområdet har 
enkel tilgang på sykehusets kompetanse, vil en slik omlegging i seg selv kunne innebære utfordringer når 
samarbeidet må etableres på nytt med et sykehus lengre unna de kommunale helsetjenestene.  

På den annen side er det av flere pekt på at ett stort sykehus som gir en mer økonomisk rasjonell drift kan frigi 
ressurser i spesialisttjenesten til å jobbe desentralt, blant annet med sikte på å bistå kommunene i det 
forebyggende arbeidet.  

Ett sykehus kan også gi en mer enhetlig tilnærming ut mot kommuner og andre samarbeidspartnere som kan 
virke positivt for samarbeidet og i tillegg gi større likeverdighet i helsetilbudet. 

Det forventes omfattende endringer i kommunestruktur fram mot 2030. Disse prosessene vil i liten grad 
påvirkes av SSHFs valg i utviklingsplanen. Ved mer sentralisert sykehusstruktur vil imidlertid bilateralt 
samarbeid mellom småkommuner og HF være mindre realistisk og slik sett kan man hevde at betingelsene for 
interkommunalt samarbeid endres.  
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4. Usikkerhet 

Det faktum at Utviklingsplanen 2030 beskriver et scenario langt inn i fremtiden gjør at det er utfordrende å 
analysere konsekvenser, herunder samfunnsmessige eller andre type konsekvenser. Det vil nødvendigvis være 
betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som utviklingsplanen bygger på og det kan 
finnes eksterne faktorer som i større og mindre grad kan endre de samfunnsmessige konsekvensene som er 
identifisert og diskutert i kapittel 3. 

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

Slike faktorer vil bli behandlet i dette kapittelet. Det er ikke vår intensjon å komme med svarene på hva som er 
korrekte forutsetninger eller hvordan nasjonale rammebetingelser vil se ut i fremtiden. Likevel, en vesentlig del 
av den samfunnsmessige konsekvensanalysen er å identifisere den usikkerheten som foreligger i analysene, og 
drøfte hva disse faktorene kan bety i et samfunnsperspektiv.  

4.1. Forutsetningene Utviklingsplan 2030 bygger på  

 
Befolkningsprognoser 
Som utgangspunkt for beregninger er det brukt befolkningsprognoser for middels vekst fra Statistisk 
Sentralbyrå. Avhengig av konjunkturer, innvandring med mer kan dette bli annerledes. Dersom befolkningen 
vokser mye mer eller mye mindre enn forutsatt vil det kunne ha store konsekvenser for dimensjoneringen av 
helsetilbudet. Sykehuset vil foreta dimensjonering i senere faser. Kommunene får rammetilskudd blant annet 
basert på innbyggertall. Økt antall innbyggere vil derfor sannsynligvis også medførte økte økonomiske rammer 
for kommunene. Endret befolkningsvekst vil ikke påvirke utviklingsplanen nevneverdig.  

Befolkningsvekst kan også få en annen geografisk fordeling enn forutsatt i prognosene.  Etter vår vurdering er 
det sannsynlig at ny E39 vil kunne bidra til noe mer befolkningsvekst i kommunene vest for Kristiansand enn 
forutsatt. Dette vil kunne forskyve opptaksområdets tyngdepunkt litt mot vest. Kommunene vest for 
Kristiansand er imidlertid i utgangspunktet så pass små at dette neppe vil gjøre nevneverdige utslag for 
konklusjonene i denne rapporten.  Tilsvarende gjelder for ny vei fra Arendal til Tvedestrand, som kan bidra til 
vekst øst for Arendal.  

Utviklingsplanen presenterer befolkningsprognoser som kun strekker seg til 2030. Den forventede 
demografiske utviklingen fram mot 2040 og 2050 bør også inn i det samlede vurderingsgrunnlaget for både 
aktivitetsberegninger og dimensjonering.  
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Figur 10 Forventet befolkningsvekst 2014-2040 (lav, middels og høy vekst)67 

 

Kilde: SSB 

Infrastruktur 
Som et grunnlag for utviklingsplanen er det foretatt beregninger av kjøretid. I beregningene for 2030 er det 
forutsatt ny 4-felts vei fra Arendal til Tvedestrand og fra Søgne til Ofteland i Lyngdal, ny veg mellom Myrene og 
Stoa, ny Rv 9 fra Krossen til E39, ny Vågsbygdvei er tatt i bruk og det er ferdigstilt ny vei til Kjevik. Det er ikke 
forutsatt ny omkjøringsvei i Kristiansand med direkte tilknytning til nåværende sykehus på Eg. Ny E39 
Gartnerløkka -Breimyrkrysset er heller ikke med i beregningene. For ny E18 og ny E39 er det forutsatt skiltet 
hastighet på 100 km/t. Ved beregning av reisetid er det lagt til grunn at gjennomsnittshastigheten er 10 % 
lavere enn skiltet hastighet, som en følge av trafikk og evt. forsinkelser på veien.  

Det er knyttet usikkerhet til følgende elementer: 

-E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset. Tiltaket er ikke lagt inn i transportmodellen, men det er prioritert høyt i 
konseptvalgutredningen for Knutepunkt Sørlandet og blir mest sannsynlig prioritert i kommende 
samferdselspakke/bymiljøavtale. Veiutbedringen vil følge dagens trase og fartsgrensen vil bli som i dag. Tiltaket 
vil gi vesentlig bedre kapasitet og mindre kø på strekningen, men utenom rush vil reisetiden forbli som i dag. 
Tiltaket har derfor ingen konsekvens for reisetiden i trafikkberegningene. 

-Omkjøringsvei om Kristiansand.  Også omkjøringsvei om Kristiansand inngår i konseptvalgutredningen for 
Knutepunkt Sørlandet med planlagt utbygging 2025-2027. Det arbeides med kommunedelplan for tiltaket, men 
det er ikke avklart om det vil bli direkte avkjøring til sykehuset. Asplan Viak har kjørt tilleggsberegninger for å 
se på effekten av en evt. ny ringvei. Tiltaket vil ikke rokke ved konklusjonene i trafikkberegningene for 
Utviklingsplan 2030. 

-E39 Breimyrkrysset - Søgne. Tiltaket ligger ikke inne i transportmodellen, men vil mest sannsynlig bli 
realisert innen 2030. Tidsbesparelsen er ca. 1 minutt, og vil ikke rokke ved konklusjonene i rapporten. 

-E39 – Søgne-Lyngdal. I transportmodellen som er brukt i Utviklingsplan 2030 er det forutsatt at det bygges 4-
felts motorvei fra Søgne til Ofteland i Lyngdal kommune.  Dette er i samsvar med signalene gitt i Nasjonal 
Transportplan (NTP 2014-2023). Fremdriften vil være avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget og evt. 
prioriteringer som gjøres av det kommende statlige infrastrukturselskapet.  Ingen vet i dag med sikkerhet 
hvordan fremtidige Storting vil prioritere midler til samferdsel. Dersom bevilgningene ikke kommer som 

                                                             
67 SSB tabell 10213 - Folkemengde registrert per 1. januar 2014 
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skissert i NTP vil en kortere strekning bli realisert. Signaler fra dagens regjering tilsier imidlertid økt satsing på 
E39. Vår vurdering er at det minimum vil bli bygget ny firefeltsvei fra Søgne til Døle bru, og maksimalt helt til 
Stavanger.  Ny firefeltsvei fra Søgne til Lyngdal er et anslag vi mener virker sannsynlig. Det er dette som også er 
lagt til grunn i Utviklingsplan 2030. Vi mener imidlertid at hastigheten som er lagt til grunn synes å være noe 
konservativ. I Utviklingsplan 2030 er det forutsatt skiltet hastighet 100 km/t mens snittfarten er satt 10% 
lavere dvs. 90. km/t, pga. forsinkelser som følge av trafikk og kø osv. De nyeste signalene fra regjeringen er 
imidlertid at det skal dimensjoneres for 110 km/t. Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at det vil være særlig 
med trafikale forstyrrelser på en ny motorvei, og vi vil anta at kjørehastigheten blir lik skiltet hastighet, dvs. 11o 
km/t. På den 5 mil lange strekningen fra Søgne til Ofteland blir forskjellen 6 minutter. Dersom det mest 
pessimistiske anslaget legges til grunn vil reisetiden fra Flekkefjord til Kristiansand bli 1 t. 40 minutter. Dersom 
det mest positive anslaget legges til grunn vil reisetiden fra Flekkefjord til Kristiansand bli rundt 1 time. 
Utviklingsplan 2030 har lagt til grunn at reisetiden Flekkefjord-Kristiansand er 1 t og 30 minutter i 2030. Vår 
vurdering er at sannsynligheten for kortere reisetid er noe større enn sannsynligheten for lengre reisetid.   

E18 Arendal-Tvedestrand. Prosjektet har kommet langt og det vurderes som sikkert at dette blir realisert innen 
2030.  

Rv 9 Krossen-E39, Ny vei til Kjevik og Myrene-Stoa er lagt til grunn i trafikkberegningene. Tiltakene vil i liten 
grad påvirke reisetiden på de mest relevante reisestrekningene som berøres av utviklingsplanen, og vil derfor 
ikke rokke ved konklusjonene i rapporten. 

Oppsummering av usikkerheter knyttet til infrastruktur: 
Det er flere elementer ved fremtidig infrastruktur som er usikre. De færreste av elementene vil ha stor 
betydning for tilgjengelighetsanalysene som er lagt til grunn for Utviklingsplan 2030. Det er først og fremst på 
strekningen E39 Kristiansand-Flekkefjord at usikkerheten vil kunne få relativt stor betydning. Utviklingsplanen 
forutsetter en reisetid på 1t og 30 minutter fra Flekkefjord til Kristiansand. Dette er bare 5-10 minutter raskere 
enn i dag, og det er etter vår vurdering ikke sannsynlig at reisetiden blir vesentlig lengre enn dette i fremtiden. 
Det er derimot større sannsynlighet for at reisetiden blir kortere. I så fall vil tilgjengeligheten fra vestre Vest-
Agder til sykehuset i Kristiansand blir bedre enn forutsatt i denne rapporten og i Utviklingsplan 2030.  

Økonomi 
En grunnleggende forutsetning i Utviklingsplan 2030 er at utviklingen i økonomiske rammer for helsetjenesten 
vil følge forventet utvikling i BNP. Videre er forventningen til rammevekst basert på en framtidig fordeling av 
vekst mellom spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren med 1/3 og 2/3.  

Dette kan leses som SSHF sitt forsøk på å konkretisere de overordnede føringene for Samhandlingsreformen 
gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet om at "En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i 
kommunene i årene fremover"68. I følge tall fra Helsedirektoratet var kostnadsveksten i primærhelsetjenesten 
jevnt over større enn i spesialisthelsetjenesten i perioden 2010 til 2012. Tjenesteområdene helse- og 
omsorgstjenester i primærhelsetjenesten, forebygging, fastleger og kiropraktorer hadde alle en realvekst på over 
7 prosent i denne perioden. Veksten i helseforetakene var i tilsvarende periode i overkant av 1 prosent (..)69.  
Forutsetningen om at 2/3 av veksten skal komme i primærhelsetjenesten er imidlertid svært omdiskutert blant 
mange av respondentene. Gjennomgående er oppfatningen i kommunene at sykehuset legger til grunn en lite 
realistisk fremstilling av hva kommunene kan forvente av ressurser på helseområdet i årene fremover. Så vidt 
PwC er kjent med fremgår det heller ikke av statsbudsjettet eller andre styrende dokumenter at 2/3 av 
aktivitetsveksten skal komme hos kommunene, og ikke minst at det vil følge økonomiske ressurser med denne 
økningen. Mange kommuner har erfart at nasjonale reformer underfinansieres, og er derfor bekymret for at 
sykehuset innretter sitt tilbud ut fra en så usikker forutsetning. Hvor realistisk forutsetningen om 2/3 vekst i 
kommunene er, er det ikke mulig å si noe sikkert om. PwC gjorde et arbeid for KS i 2010 der temaet var 
hvorvidt statlige reformer er fullfinansiert.70 Av de tre reformene som er undersøkt (barnehagereformen, økt 

                                                             
68 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/om-
samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137  
69 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-
13/Publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-2013.pdf  
70 http://www.ks.no/PageFiles/15903/094019_Sluttrapport%20m%20vedlegg_22.12.2010.pdf  
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timetall i skolen og kvalifiseringsprogrammet overfor sosialklienter), fant man at den første var klart 
underfinansiert mens de to andre var rimelig treffende finansiert i makro. I mikro fantes det både under- og 
overfinansierte kommuner i tilknyting til alle tre reformene. I et historisk perspektiv kan det altså være grunn 
til en bekymring for hvem som skal ta regningen for oppgaveoverføringen fra stat til kommune.  

Utviklingsplanen kan forstås som at det legges til grunn at aktivitetsveksten som opprinnelig skulle kommet i 
spesialisthelsetjenesten i framtiden vil være fordelt med 1/3 i spesialisthelsetjenesten og 2/3 i 
primærhelsetjenesten, med en tilsvarende vekst i helseforetakets økonomiske rammer71. På den annen side står 
det i utviklingsplanen at "Framskrivning av aktivitet til 2030 viser en vekst på ca. 31 %. Forventet rammeøkning 
er ca. 21 %". Med andre ord er det usikkerhet knyttet til sammenhengen mellom aktivitet og økonomiske 
rammer. Dersom rammeveksten skulle få en annen fordeling enn aktivitetsveksten, vil det kunne utgjøre en 
betydelig økonomisk risiko for hhv. kommunene eller sykehuset.  

Flere trekker frem finansieringsordningene i helsevesenet generelt og at disse er lite egnet til å oppnå 
intensjonene i samhandlingsreformen – og den retningen Utviklingsplan 2030 skisserer - i form av mindre 
døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten og mer poliklinisk behandling, konsultasjoner hos fastlegene og 
ambulerende virksomhet. Dette er åpenbart en ekstern rammebetingelse som Utviklingsplan 2030 ikke kan si 
noe om. Like fullt vil finansieringsordninger i helsevesenet kunne ha stor betydning for hvordan aktørene i 
helsesektoren innretter seg, eksempelvis hvorvidt det er mulig for kommunene prioritere forebyggende arbeid i 
tilstrekkelig grad. Følgende er sagt om eksisterende finansieringsordning i intervju: "Satt på spissen: 
konsekvenser av forebygging har ikke direkte innvirkning på sykehusdriften, fastlegene har økonomisk fordel 
av «uhelse» i befolkningen, mens kommunene vil ha god effekt av å forebygge. Kommunen er imidlertid 
avhengig av samspill med de andre aktørene i forebyggingsarbeidet." 

Forutsatt at SSHF går lenger enn det som følger av nasjonale føringer når det gjelder å organisere 
tjenestetilbudet innen psykisk helsevern, så er det viktig å hensynta hvilke implikasjoner denne omleggingen 
har for det samlede tilfanget av ressurser til denne gruppen i Agder. En omlegging av oppgaver fra ett 
tjenestenivå til et annet, betyr ikke automatisk en tilsvarende endring verken av nasjonale eller regionale 
kriterier for fordeling av penger eller for den samlede sum ressurser tilgjengelig.72 

Dersom kommunene ikke gis de nødvendige økonomiske rammer for å ivareta utvidede oppgaver på 
helseområdet vil det enten gå på bekostning av andre kommunale oppgaver, eller kunne slå tilbake på 
sykehuset ved at pasienter ikke gis et godt nok tilbud i kommunene, blir sykere og får økt behov for tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten. 

Regionalt helsesenter (RHS) 
Et viktig element i alle tre driftsmodellene er regionale helsesenter (RHS) som i utviklingsplanen er definert 
som en institusjon som: 

 Bygningsmessig kan eies og drives av kommunen eller en tredjepart. 

 Kan omfatte kommunale tjenester som legevakt/akuttilbud med akuttsenger/observasjonssenger, 
palliative senger, rehabilitering, fastlege og andre helse- og omsorgstjenester. RHS kan gi tilbud til en 
eller flere kommuner. 

 Kan omfatte spesialisthelsetjenester som leveres av eller i samarbeid med et HF/sykehus og som kan 
omfatte akutt skadepoliklinikk og elektiv dagbehandling og poliklinikk for utvalgte spesialiteter. Kan i 
tillegg ha diagnostikk i samarbeid med kommune og private leverandører. 

 Kan omfatte tjenester fra private tjenesteleverandører innen diagnostikk og behandling 

I følge utviklingsplanen vil RHSene ha en størrelse og et tjenestetilbud som faglig og driftsmessig er tilpasset 
relasjonen/nærheten til et sykehus og størrelse på dekningsområdet.  

                                                             
71 Utviklingsplan 2030, s 127 og vedlegg Økonomiske vurderinger, s 11. 
72 http://www.fvn.no/mening/kommentar/Det-er-summen-som-teller-2625384.html  
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Denne forholdsvis knappe beskrivelsen av hva et RHS er, herunder hvilke tjenester institusjonen skal 
inneholde, lokalisering, eierskap, organisering og finansiering har vært et tilbakevendende tema i intervjuene 
med kommune. Respondentene opplever at det er vanskelig å skulle beskrive konsekvensene av noe de ikke helt 
får grep på hva er, og som samtidig utgjør et så sentralt element i fremtidens helsetilbud i Agder, sett fra SSHFs 
side. I beste fall kan RHSene langt på vei avdempe mange av de negative konsekvensene ved å legge ned 
lokalsykehus, men siden RHSene har mange uavklarte spørsmål knyttet til seg opplever vi at mange kommuner 
i liten grad velger å forholde seg til RHSene og hva de eventuelt kan tilføre. 

En ytterligere grunn til at dette fremstår som problematisk for kommunene er at RHS, som kommunene er 
tiltenkt å levere tjenester gjennom, er innført som et nytt begrep i utviklingsplanen, på siden av de prosesser 
kommuner og SSHF normalt forholder seg til i samhandlingsspørsmål (Samarbeidsavtaler/OSS). Dermed blir 
også selve prosessen et negativt element i dette.  

Det er åpenbart at RHSene og innretningen på disse vil kunne ha stor betydning for flere av analyseområdene vi 
har tatt for oss i kapittel 3. Vi har sett på hva nedleggelse av sykehus betyr for lokalmiljøet i form av tap av 
arbeidsplasser og redusert økonomisk aktivitet. Etableringen av RHSer kan dempe disse negative 
konsekvensene, men fordi innhold og organisering per i dag er uklart, er det umulig å tallfeste disse 
konsekvensene. I utviklingsplanen står det at "Modell 3 viser en løsning med ett sykehus for hele 
opptaksområdet, men utelukker ikke at helseforetaket kan drive spesialisthelsetjeneste utenfor denne 
hovedlokaliseringen. Dette kan organiseres som selvstendige enheter eller i samarbeid med andre innenfor et 
RHS." Denne type formulering gjør at det er vanskelig å si hva RHSene vil bety for arbeidsplasser i 
speisalisthelsetjenesten utenfor hovedsykehuset, hvor attraktive disse arbeidsplassene vil være, hva slags type 
kompetanse dette eventuelt vil handle om og om det er mulig å rekruttere denne kompetansen.  

Måten RHSene opererer på vil åpenbart ha konsekvenser for hvordan samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og andre fungerer. Dette vil særlig gjelde i modell 3 der 
RHSene er tiltenkt en særlig viktig rolle i det samlede helsetilbudet. Det som er uomtvistelig er at dersom 
RHSene skal fylle den rollen de er tiltenkt er sykehuset helt avhengig av at kommunesiden er dedikert og 
drivende i prosessen frem mot etablering av denne type samhandlingsarena. En forutsetning for et konstruktivt 
samarbeid er at begge parter opplever likeverdighet i prosessene. Det kan tenkes at prosessen har tatt et skritt 
tilbake som følge av at mange kommuner sier de opplever at sykehuset har "kuppet prosessen" gjennom å 
lansere RHSer som en viktig del av helsetilbudet fremover. Uansett vil tillit mellom de samarbeidene parter 
være kritisk for hvordan samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste forløper i årene fremover. 

Når det gjelder likeverdighet i helsetilbudet i Agder er det heller ikke entydig hvordan dette vil slå ut. 
Kommunene har svært ulike syn på dette. Det er likevel gjennomgående at kommuner som i dag er lokalisert 
langt fra sykehus forventer at RHSer vil bidra til mer likeverdighet i helsetilbudet i Agder, både når det gjelder 
fysisk tilgjengelighet og når det gjelder innhold/kvalitet. Kommuner som i dag har lokalsykehus deler ikke dette 
synet. De opplever at RHSene vil bety en utarming av helsetjenesten i regionen og at kommuner med lang fysisk 
avstand til hovedsykehuset vil tape likeverdighet. 

Gjennomgående er kommunene bekymret for kostnader RHSene vil påføre dem, både i form av investeringer 
og driftskostnader (se kap 3). Sykehuset på sin side er tydelige på at desentralisering av spesialisthelsetjenester 
slik de er skissert i utviklingsplanen ikke vil innebære kostnader for kommunene. Samhandlingsreformen 
derimot vil gi økte kostnader (sykehjem, hjemmetjenester mm) ettersom det skjer en oppgaveoverføring til 
kommunene fra sykehuset. Dermed er vi i en situasjon der kommunene og SSHF har ulik forståelse av et helt 
sentralt element i utviklingsplanen. En presisering av hvordan SSHF har tenkt rundt organiseringen og 
finansieringen av RHSene, og ikke minst det prosessuelle knyttet til dette, ville åpenbart vært en fordel.  

Fremvekst av privatsykehus 
Private sykehus kan vokse frem når offentlige sykehus legges ned. Omfanget av dette vil i stor grad avhenge av 
fremtidig politikk og holdning til private sykehus. I regjeringsplattformen73 står det at regjeringen vil "øke 
kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene (..)". Politikken når det gjelder privatisering i 
helsevesenet frem mot 2030 er naturlig nok usikker. Private sykehus vil ofte etablere seg der befolkningen, og 

                                                             
73 http://www.regjeringen.no/pages/38500565/plattform.pdf  
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markedsgrunnlaget er størst, men de kan også etablere seg i lokaler som tidligere har huset statlige sykehus. 
Her er mye av grunninnvesteringene allerede gjort. Private sykehus vil generere arbeidsplasser og et lokalt 
helsetilbud, og slik sett kunne redusere de samfunnsmessig negative effektene av at statlige sykehus legges ned. 
Likeverdigheten i helsetilbudet kan påvirkes, avhengig av om det er pasientene selv som betaler behandlingen, 
eller om de private sykehusene inngår som en del av det offentlige helsetilbudet.  

Kapasitet/behovsframskrivninger 
Framskrivningen i somatikkrapporten bygger på aktiviteten74 ved SSHF i 2011 fordelt i pasientforløpsgrupper.  
Det kan diskuteres om dette er det riktige grunnlaget å fremskrive aktiviteten i 2030 på. Det å knytte faktisk 
behandling til befolkningens reelle behov kan være problematisk av flere grunner. Aktiviteten styres blant annet 
av den innsatsstyrte finansieringen. Et forhold som kan påvirke forbruk er DRG-vektingen og at sykehus til en 
viss grad tilpasser aktiviteten til det som gir best økonomisk uttelling. Det er ikke gitt at fremtidens 
finansieringsmodell beholder aktivitetsbasert finansiering i samme størrelsesorden som i dag (50 %), noe som 
kan gi seg utslag i aktivitetsnivå. Framskrivningene frem mot 2030 «tillater» at dagens utvikling fortsetter. 
Nivådiskusjoner/prioriteringsdebatter vil trolig tvinge seg frem både nasjonalt og lokalt med den konsekvens at 
tilbud som i dag gis i sykehus kan erstattes med eksempelvis nye teknologiske løsninger eller oppfølging utenfor 
sykehuset.  Et tredje eksempel er at befolkningens forbruk av sykehustjenester kan variere med avstand til 
sykehus. Tall fra SSHF viser at Listerbefolkningen benyttet omlag 11 % mer sykehustjenester (målt i DRG per 
innbygger) enn snittet i Agder i 2013. Noe av denne forskjellen skyldes trolig alderssammensetning, men tallene 
viser vesentlig avvik mellom kommuner og mellom ulike fag. Medisin, gynekologi og noe ortopedi trekker opp 
forbruket, mens forbruk av kirurgiske tjenester, samt forbruk av de tjenester som ikke tilbys lokalt (ØNH, øye, 
barn, revmatologi, nevrologi) trekker ned. Spesielt Flekkefjord og Kvinesdal har høyt forbruk, både på innlagte 
døgnpasienter og poliklinikk. Slike analyser kan indikere at nærhet til sykehuset innvirker på forbruk av 
spesialisthelsetjenester. Valgt driftsmodell og tilhørende lokalisering kan virke inn på aktiviteten, og således gi 
avvik fra forutsetningen om at dagens aktivitetsnivå fremskrives i 2030.  

En beregning utført av SINTEF Helse for Helse Sør-Øst i juni 201475 legger til grunn andre forutsetninger for 
utregning av kapasitetsbehovet ved helseforetaket i 2030 enn det som gjøres i Utviklingsplan 2030. Forskjellen 
i beregnet antall døgnopphold i somatikken på SSHF i de to analysene er på ca 20 % 76. Dette sier noe om 
usikkerheten knyttet til beregninger i et tidsperspektiv på over 15 år, og at de forutsetninger som legges til 
grunn, er av stor betydning når konsekvensene skal vurderes.  

Dersom beregningene av kapasitetsbehov tuftes på sviktende forutsetninger vil det kunne gi alvorlige 
konsekvenser i et samfunnsperspektiv. En riktig dimensjonering av sykehuset er først og fremst kritisk for 
pasientbehandling og pasientsikkerhet, men kan også ha økonomiske konsekvenser dersom sykehuset må 
utvide sin kapasitet utover det som ligger i utviklings- og investeringsplaner. I tillegg kan en eventuell 
underdimensjonering av sykehuset føre til et ytterligere press på det kommunale helsetilbudet. I den 
forbindelse er det viktig at også den demografiske utviklingen etter 2030 inngår i vurderingene av fremtidig 
kapasitet. 

Epidemiologi 
Utviklingsplanen drøfter hvordan epidemiologisk utvikling vil kunne påvirke framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov i sykehuset. Beregningene i planen tar hensyn til forventet økning i antall liggedøgn utover 
effekten av demografiske endringer for bl.a. ondartede svulster, muskel- og skjelettsykdommer, dialyse og 
kjemoterapi. Det presiseres i planen at estimatene som er gjort er usikre. Det er i tillegg en viss usikkerhet 
knyttet til den totale epidemiologiske utviklingen i tidsperspektivet fram mot 2030. Eksempler på faktorer som 
kan ha vesentlig betydning er forekomsten av multisykdom, framvekst av nye livsstilssykdommer, 
antibiotikaresistens ved behandling av infeksjonssykdommer og utviklingen innenfor nye behandlingsmetoder. 
Dette må hensyntas i det videre arbeidet med dimensjonering og innretning av sykehusets virksomhet i 
framtiden. 

                                                             
74 DRG-produksjon 
75 Aktivitet- og kapasitetsanalyse 2030, Helse Sør-Øst, Delleveranse, SINTEF- juni 2014 
76 Døgnopphold. Utviklingsplan 2030 tok utgangspunkt i aktivitet 2011, 46929, demologisk fremskriving 2030: 
68178. SINTEF tok utgangspunkt i aktivitet 2012, 43502, demologisk fremskriving 2030: 52902 
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Teknologi 
Den teknologiske utviklingen frem mot 2030 er vanskelig å forutse. SSHF viser i utviklingsplanen til at 
"Helsedirektoratet har vurdert effekter av teknologisk utvikling for framtidig aktivitet og kapasitetsbehov i 
forbindelse med utvikling av en ny fremskrivingsmodell for aktivitet i sykehus. Konklusjonen er at det er så 
stor usikkerhet knyttet til mulige gjennombrudd innenfor medisinsk teknologi og konsekvensene av 
teknologiske endringer, at dette ikke kan legges til grunn for prognoser for framtidig aktivitet og 
kapasitetsbehov. Den teknologiske utviklingen er like fullt en faktor som kan ha stor innvirkning på de 
samfunnsmessige konsekvensene vi har drøftet i kapittel 3.  

Selv om det ikke er mulig å være konkret går det an å belyse hvilke områder teknologi har relevans i forhold til 
og hvordan samfunnet kan påvirkes av denne endringen. Både sykehusets fremtidige tilbud og hvordan 
kommunene vil organisere sine helsetjenester på i fremtiden vil påvirkes av den teknologiske utviklingen. 

I forhold til sykehusstruktur er det mye som tyder på at fysisk avstand vil bety mindre enn i dag. Utviklingen 
innen medisinsk teknologi og velferdsteknologi vil muliggjøre både diagnostisering, behandling og oppfølging 
av mange sykdommene ute i kommunene. Med ny teknologi i form av on-line helsetjenester, sammen med 
teleteknologi, vil pasienter i langt større grad kunne behandles lokalt. Dette er noe av grunnlaget for at 
samhandlingsreformen kunne iverksettes. Mye som tyder på at menneskers mulighet til selv å følge med på 
egen helse (blodtrykk, blodsukker, oksygenopptak osv), vil bli realisert i langt større grad. Telemedisin har et 
utviklingspotensial både som klinisk hjelpemiddel i det daglige arbeidet ved sykehuset, blant annet for å oppnå 
tidligere diagnostisering, og som hjelp i utdanningen og kompetanseoverføring.  

Dersom teknologiske løsninger som i dag er i støpeskjeen blir realisert vil det kunne ha stor betydning for 
hvordan sykehuset driver sine tjenester og hvor tilgjengelige disse er for befolkningen. I et samfunnsøkonomisk 
perspektiv kan innføring av ny teknologi frigjøre ressurser og ha konsekvenser for bemanningsbehovet både 
ved sykehus og i kommunal helsetjeneste. På den annen side, i helsesektoren tyder erfaringer så langt på at 
teknologiske fremskritt ofte har ført til økt produksjon, også av relativt dyre tjenester. 

Kulturelle aspekter 
Utviklingsplanen er et verktøy for å innrette SSHFs virksomhet på en måte som tilfredsstiller eiers krav og 
befolkningens forventninger til sykehustjenester med tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Det er 
altså helt avgjørende at sykehuset i fremtiden evner å organisere seg på en måte som gjør det mulig å gi 
pasientene det beste tilbudet med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser. Gitt at man kommer til at ett sykehus 
er den foretrukne driftsmodellen vil sykehuset stå foran en betydelig omstilling som involverer ulike fagmiljøer 
med tilhørende organisasjonskulturer. For å realisere de ønskede gevinstene er det kritisk at ledelsen evner å 
adressere de organisatoriske utfordringene på en god måte. Det er mange eksempler på at man i store 
omorganiseringer ikke har lykkes med å ta ut de identifiserte stordriftsfordelene. Ofte handler det om 
manglende fokus på kulturelle aspekter og endringsledelse. Vi vet at det også i dagens struktur er kulturelle 
utfordringer på tvers av de tre lokasjonene. Dersom dette ikke vies tilstrekkelig fokus vil det være fare på at 
motkrefter i systemet i større eller mindre grad kan nøytralisere de positive konsekvensene av å samle tjenester 
i ett stort sykehus, både helsefaglige og økonomiske. 

4.2. Tilgrensende prosesser på nasjonalt nivå 
På nasjonalt nivå skjer det flere initiativ som både vil være premissgivende for hvordan SSHF vil innrette sin 
virksomhet i tiden som kommer, og for hvordan kommunene vil innrette sitt helsetilbud. Selv om SSHF ikke 
har direkte innvirkning på disse prosessene, ser vi det som naturlig å omtale disse her. De samfunnsmessige 
konsekvensene vi har drøftet i kapittel 3 vil kunne se annerledes ut, avhengig av hvordan rammebetingelsene 
SSHF opererer under i tiden frem mot 2030. 
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Samhandlingsreformen 
Helsedirektoratet skriver i sin publikasjon Samhandlingsstatistikk77 at man ser en utvikling mot færre 
utskrivningsklare pasienter på sykehus, oppbygging av et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, tydelig 
vekst i hjemmesykepleien, i korttidsopphold på kommunale institusjoner, flere frisklivssentraler og økt 
elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og sykehus. De mener dette gir grunn til å konkludere med 
at samhandlingsreformen ser ut til å ha bidratt til å gi forbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene en 
tydeligere retning og ny kraft. 

SSHF har forsøkt å følge opp og videreføre i seg intensjonene i samhandlingsreformen når de i utviklingsplanen 
har gjort framskrivninger på sin aktivitet fram mot 2030. Som vi har vært inne på er det vanskelig å skille ut 
omlegginger i skjæringspunktet spesialist/kommunehelsetjenesten som ville kommet helt uavhengig av 
Utviklingsplan 2030, og hvor SSHF har gått lengre enn det som følger av samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen kan derfor i denne sammenheng betraktes som en ekstern faktor som samvirker med 
de prinsipielle strukturvalgene i utviklingsplanen. Vi har i kapittel 3 valgt å belyse konsekvensene av prinsipielle 
strukturvalg, men understreker her at dette ikke er en utredning av de samfunnsmessige konsekvensene av 
samhandlingsreformen som sådan, tvert i mot er denne en helt sentral forutsetning for de strategiske veivalg 
som er foretatt av sykehuset i utviklingsplanen. 

Kommunereform  
De siste femti årene har kommunene fått stadig flere oppgaver og økt ansvar. Kommunene er i dag helt sentrale 
aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer, og dette stiller store krav til kommunen. I tillegg må 
kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden. Regjeringen har derfor initiert en 
kommunereform som skal sikre robuste kommuner i årene framover. Kommunereformen kan antas å få følger 
for kommunestrukturen i sykehusets opptaksområde. På samme måte som samhandlingsreformen vil 
kommunereformen legge mye av premissene for hvilke oppgaver det er realistisk at kommunene kan ta på seg 
på helseområdet. Mange har i intervjuene gått så langt som å si at kommunereformen er en forutsetning for at 
Utviklingsplan 2030 skal la seg gjennomføre. Mange av kommunene i Agder er i dag så små at de trolig ikke vil 
være i stand til å håndtere det omfanget av oppgaveoverføring som skisseres i Utviklingsplan 2030.  

Ny helse- og sykehusplan 
Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Stortingsmeldingen skal 
skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur, slik at Stortinget kan vedta 
nasjonale prinsipper for sykehusstruktur og hvilke typer sykehus og andre virksomheter vi skal ha i 
spesialisthelsetjenesten. 

Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli regjeringens operative redskap for å ruste tjenesten til å møte det 
framtidige behovet for helsetjenester. Planen skal ta utgangspunkt i hvordan helsetjenesten bør se ut fra 
pasientenes perspektiv. Både prosess og plan skal reflektere brukernes erfaringer, kompetanse og synspunkter. 
Planen skal inneholde forslag til tiltak for å sikre tilstrekkelig personell, riktig kompetanse og arbeidsdeling i 
framtidens spesialisthelsetjeneste.   

Det antas at denne planen vil ha stor betydning for hvilket handlingsrom SSHF har når det gjelder å innrette sin 
virksomhet, herunder valg av driftsmodell. SSHF har varslet at det blir ikke fattet noe endelig vedtak 
vedrørende Utviklingsplanen før den er samkjørt med den nasjonale sykehusplanen som kommer en gang i 
2015.  

Ny primærhelsemelding 
Regjeringen har varslet at den i 2015 vil legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. 
Stortingsmeldingen skal tydeliggjøre samfunnsoppdraget til kommunen. 

                                                             
77 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-
13/Publikasjoner/samhandlingsstatistikk-2012-2013.pdf  
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Ny omsorgsplan  
Omsorgsplan 2020 er en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som 
dagens Omsorgsplan 2015 gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede 
løsninger. Omsorgsplan 2015 er en del av Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og 
mening - framtidas omsorgsutfordringer. En sentral målsetning i dette arbeidet er at kommunene i større grad 
enn i dag skal kunne oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. 

Ny folkehelsemelding 
Som en del av satsingen på folkehelse og styrking av det forebyggende helsearbeidet har regjeringen varslet en 
ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. Intensjonen er å legge til rette for god samordning mellom 
nasjonal politikk og kommunale planprosesser.   

Tre innsatsområder vil løftes frem i meldingen: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige 
valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert. 

Ny spesialitetsstruktur og nytt innhold i spesialistutdanning av 
leger 
I juni 2014 sendte Helsedirektoratet forslag til ny spesialitetsstruktur og nytt innhold i spesialistutdanning av 
leger ut på høring78. Forslaget tar utgangspunkt i kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige 
oppgaver og baseres på en analyse av nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten 
og medisinskfaglig utvikling.   

Implementering av samhandlingsreformen med behandling av flere pasienter med kroniske sykdommer lokalt, 
større forekomst av eldre med sammensatte lidelser og innføring av teknologi som muliggjør lokal 
diagnostisering, utgjør til sammen sterke føringer for en større vekt på breddekompetanse, også i 
spesialiseringen. Det blir viktig å sørge for at de fleste spesialister som har førstelinjekontakt med pasienten har 
tilstrekkelig breddekompetanse til å vurdere og behandle pasienten riktig og eventuelt videresende pasienten til 
rett spesialist. Det foreslås konkret innføring av ny spesialitet i mottaks- og indremedisin som tilpasses 
behovene i akuttmottakene og omgjøring av alle grenspesialiteter i indremedisin og kirurgi til 
hovedspesialiteter. 

Disse endringene har betydning for hva slags kompetanse som vil være tilgjengelig i spesialisthelsetjenesten i 
fremtiden, noe som kan ha betydning for det faglige tilbudet i fremtidens lokalsykehus.  

  

                                                             
78 http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og-
innhold-leger/Sider/default.aspx 
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5. Samlet vurdering 

Overordnet sett handler Utviklingsplan 2030 om hvordan vi best mulig innretter fremtidens 
spesialisthelsetilbud for befolkningen på Sørlandet. Vi har erfart at det er mye engasjement, og til dels 
sprikende standpunkter til hva som skal til for å oppnå dette.  Fremtidens sykehusstruktur handler om mer enn 
det helsefaglige tilbudet. Lokale arbeidsplasser, næringsutvikling, stedsidentitet og trygghetsfølelse i 
befolkningen er noen stikkord. Dessuten, ulike typer samfunnsmessige konsekvenser slår ofte ulikt ut på et 
lokalt og regionalt nivå.  

Denne analysen er ikke en helhetlig samfunnsøkonomisk analyse. Det er ikke gitt at vurderingen av 
samfunnskriteriet går i samme retning som vurderingen av øvrige kriterier: faglig kvalitet, helhetlig 
pasientforløp, tilgjengelighet og økonomi. For SSHFs styre er det den helhetlige vurderingen som må være 
avgjørende.  

I tilnærmingen til dette prosjektet har vi som kjent valgt å gå bredt ut og å lytte til mange involverte aktører for 
å få opp et representativt konsekvensbilde. Vi ser at det er vanskelig å isolere samfunnsmessige konsekvenser 
fra faglig kvalitet, ettersom et helsetilbud av høy kvalitet er av stor verdi i et samfunnsmessig perspektiv. Den 
tilgrensende ROS-analysen har et mer helhetlig utgangspunkt, ettersom den tar for seg sårbarheter knyttet til 
alle kriterier (utenom samfunnskriteriet).  

Vi har forsøkt å belyse ulike typer samfunnsmessige konsekvenser og hvilken betydning sykehusets prinsipielle 
strukturvalg og tre alternative driftsmodeller har for disse. Det er en krevende øvelse, både fordi de strategiske 
veivalgene ikke er klart beskrevet i utviklingsplanen, og fordi det ikke alltid er entydig om det som omtales i 
utviklingsplanen ligger innenfor SSHFs påvirkning, eller om det følger av overordnede føringer. I tillegg har vi 
tidsdimensjonen. Vi har belyst samfunnskonsekvenser med utgangspunkt i dagens situasjon. Det er lang tid til 
2030 og mange av konsekvensene er usikre, både som følge av at forutsetningene kan endre seg eller at 
nasjonale rammebetingelser eller eksterne faktorer endres.  

5.1. Samfunnsmessige konsekvenser - oppsummert 
Sykehusets prinsipielle strukturvalg og de tre skisserte driftsmodellene gir noen samfunnsmessige 
konsekvenser. Vi har brukt følgende struktur for å beskrive disse: 

 Arbeidsliv, næringsliv og offentlig sektor 

 Tilgjengelighet 

 Økonomi 

 Likeverdighet i helsetilbudet 

 Samarbeid 
Tilbakemeldingen gjennom intervjuene har vært mer entydige når det gjelder konsekvenser av prinsipielle 
strukturvalg enn for konsekvenser knyttet til de tre driftsmodellene.  

Prinsipielle strukturvalg 
Innenfor somatikken skisserer Utviklingsplan 2030 en overføring av ca. 100 000 polikliniske konsultasjoner og 
24 000 liggedøgn fra sykehuset til primærhelsetjenesten. Når det gjelder konsekvenser for kommunenes 
økonomi har vi følgende funn: 

 Som følge av oppgaveoverføringen det legges opp til i Utviklingsplan 2030 vil kommunene i Agder 
måtte opprette 100-200 årsverk i pleie- og omsorgstjenesten. Grove beregninger viser at det totale 
behovet for nye årsverk i primærhelsetjenesten i Agder fram mot 2030 er i overkant av 3 000.  

 Kommunenes kostnader for overtakelse av liggedøgn i somatikken er beregnet til ca 75-100 MNOK. Ca 
50 % av dette forventes finansiert gjennom Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)-tilskudd.  

 Kommunene vil ha minimale kostnader knyttet til fastlegeårsverk som skal ta unna flere polikliniske 
konsultasjoner. 
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Vi har ikke grunnlag for å anslå kommunale kostnader knyttet til omleggingen innen psykiatrien. Omleggingen 
vil utfordre den kommunale tjenesten på andre måter enn i dag, både hjemmebasert tjeneste og botilbud. I 
tillegg vil eventuelle økte kostnader dels avhenge av hvordan den enkelte kommune opprinnelig har bygget opp 
og innrettet sitt samlede tilbud innen psykisk helsevern og rus. 

Når det gjelder øvrige konsekvenser av de prinsipielle strukturvalgene er disse dels beheftet med usikkerhet, og 
dels underordnet at det stilles spørsmål ved det helsefaglige grunnlaget for denne dreiningen og at kommunene 
frykter at det ikke vil følge økonomiske midler med de nye oppgavene, ref. drøfting av usikkerhet i kap 4. 

Driftsmodeller 
I den samlede vurderingen av driftsmodellene har vi valgt å ta utgangspunkt i modell 1 (dagens 
sykehusstruktur) og se modell 3 (ett stort sykehus) opp mot denne. Vi gjør denne forenklingen ettersom modell 
2 er knapt beskrevet i utviklingsplanen og at de fleste respondentene som følge av dette opplever det vanskelig å 
være presis i beskrivelsen av konsekvenser, utover at disse ligger et sted mellom modell 1 og 3.  

Tabell 18 Overordnet vurdering av modell 3 (ett sykehus) – sammenliknet med dagens modell 

Modell 3 (ett sykehus) 
– sammenliknet med 
dagens modell  

Negative samfunnsmessige 
konsekvenser 

Positive samfunnsmessige 
konsekvenser 

Arbeidsliv, næringsliv og 
offentlig sektor 

 Tap av viktige 
kompetansearbeidsplasser på to 
lokasjoner med tilhørende 
ringvirkninger for næringslivet 

 Mulig forverring av eksisterende 
utfordringer knyttet til levekår i to 
regioner 

 

 Nye kompetansearbeidsplasser på 
en lokasjon inklusive 
ringvirkninger. 

 Økte rekrutteringsmuligheter for 
næringslivet og styrking av det 
helsefaglige kompetansemiljøet i 
landsdelen 

 Større muligheter for synergier 
med UiA 

Tilgjengelighet  Dårligere tilgjengelighet til 
akuttjenester, herunder fødetilbud 
for deler av befolkningen i Agder  

 Økt transportbehov med tilhørende 
miljøkostnader 

 Bedre muligheter for å 
få/opprettholde spesialiserte 
funksjoner til Sørlandet  

Økonomi  Tapte skatteinntekter for 
kommunene som mister 
arbeidsplasser 

 Økte transportkostnader for 
befolkningen 

 Omstillingskostnader i overgangen 
til ny sykehusstruktur 

 Økonomisk bærekraftig 

 Økte skatteinntekter for 
kommunen som får nye 
arbeidsplasser. 

 

Likeverdighet i 
helsetilbudet 

 Redusert opplevd trygghet for deler 
av befolkningen i Agder  

 Styrket og mer enhetlig 
spesialisthelsetjenestetilbud i 
Agder 

Samarbeid  Brudd i eksisterende 
samarbeidsrelasjoner mellom 
sykehus og kommuner 

 Dårligere forutsetninger for godt 
samarbeid på veien mot 2030? 

 Positivt for internt samarbeid ved 
SSHF 

 Bedre forutsetninger for enhetlig 
ledelse og mindre kulturkonflikter 

Oppsummert handler disse effektene primært om fordelingsvirkninger (tar fra noen og gir til andre), men våre 
analyser viser også at den samlede verdiskapingen på Sørlandet kan bli noe større ved at landsdelen kan 
tiltrekke seg arbeidskraft og økonomisk aktivitet som ellers ville havnet andre steder i Norge eller i utlandet.  
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5.2. Usikkerhet 
Det faktum at Utviklingsplanen 2030 beskriver et scenario langt inn i fremtiden gjør at det er utfordrende å 
analysere konsekvenser, herunder samfunnsmessige eller andre type konsekvenser. Det vil nødvendigvis være 
betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som utviklingsplanen bygger på og det kan 
finnes eksterne faktorer som i større og mindre grad kan endre de samfunnsmessige konsekvensene som er 
identifisert og diskutert i kapittel 3. 

Usikkerhet knyttet til forutsetningene kan handle om faktafeil, faglig uenighet, manglende dokumentasjon, 
manglende realisme, uklare beskrivelser eller inkonsistens. Eksterne faktorer kan handle om nasjonale 
rammebetingelser som samhandlingsreformen eller kommunereformen, finansieringsordninger i helsevesenet 
eller infrastruktur og teknologisk utvikling innen helsesektoren. 

 Ressurssituasjonen i kommunene. En forutsetning for at Utviklingsplanen skal kunne la seg 
realisere er at kommunene er i stand til å påta seg oppgaver sykehuset til nå har hatt. Dersom 
kommunene ikke får de nødvendige økonomiske rammer for å utføre disse oppgavene innebærer det en 
stor gjennomføringsrisiko for omleggingen som skisseres i utviklingsplanen.  

 Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste er en kritisk suksessfaktor. 
Regionale helsesentre (RHS) er tiltenkt en sentral rolle i alle de skisserte driftsmodellene, men særlig i 
modell 3(ett stort sykehus). Prosessene frem mot etableringen av RHSene er av avgjørende betydning 
for at den skisserte oppgaveoverføringen skal skje på en smidig måte. Samtidighet i prosessene er et 
nøkkelord - sykehuset bygger ned sitt tilbud, mens kommunene tilsvarende bygger opp sitt tilbud. 

 Kapasitet og kompetansebehovet i primærhelsetjenesten generelt er økende gitt demografisk 
utvikling, samhandlingsreform m.m., samtidig som mange kommuner allerede i dag har 
rekrutteringsutfordringer. Spesielt gjelder dette mindre kommuner. Omfattende interkommunalt 
samarbeid eller kommunereform må til for å gjøre kommunene i stand til å fylle sin tiltenkte rolle. På 
den annen side kan behovet for økt kommunal arbeidskraft i helsesektoren kunne dempe de negative 
konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av lokalsykehus. 

 Det stilles spørsmål ved det faglige grunnlaget for omleggingen innen psykiatrien. Familie 

og pårørende får en merbelastning ved omlegging fra døgn- til dagbehandling. Dette kombinert med at 
utviklingsplanen ikke er tydelige på hvilke pasientgrupper kommunene skal håndtere skaper usikkerhet 
i kommunene. Kombinasjonen rus/psykiatri er allerede i dag krevende for kommunene, kapasitets- og 
kompetansemessig. 

 Infrastruktur 
Det er usikkerhet knyttet til hvor mye av E39 som vil være utbygd i 2030. Utviklingsplanen forutsetter 
en reisetid på 1 t 30 min Kristiansand-Flekkefjord. Dette er et konservativt anslag. Vi mener det er 
større sannsynlighet for kortere reisetid enn lengre reisetid i fremtiden.  

 Teknologi vil trolig ha meget stor betydning for tilgjengelighet og kvalitet i fremtidens 
spesialisthelsetjeneste. Fysisk avstand kan få mindre betydning i fremtiden. På den annen side kan ny 
teknologi gi nye behandlingsmuligheter og dermed økt etterspørsel med tilhørende kostnader. 

5.3. Videre oppfølging 
En del av de problemstillinger vi har drøftet i denne rapporten krever løsninger på nasjonalt nivå og hører bl.a. 
hjemme i arbeidet med nasjonal sykehusplan og omsorgsplan. Mer nasjonale, faglige krav til hovedfunksjonene 
i sykehus vil kunne gi en retning for framtidig oppgavedeling og kvalitetsstyring. 

 Utfordringsbildet frem mot 2030 som fremkommer i denne rapporten bør i seg selv være interessant. 
Spissing av spesialisthelsetjenestene fordrer et nasjonalt løft (økonomisk og kompetansemessig) i 
kommunehelsetjenesten. Behov for forutsigbarhet i ressurssituasjonen, ellers risiko for 
underdimensjonering i sykehusene, eller at det går på bekostning av andre kommunale oppgaver. 
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 Det er behov for å se på finansieringsordningene i helsevesenet, og hvordan disse bedre kan stimulere 
arbeid mot et felles mål på tvers av forvaltningsnivåer og funksjoner. Særlig viktig er fastlegens rolle i 
dette samspillet, samt kommunenes muligheter til å prioritere helsefremmende arbeid. 

 Det er behov for å kartlegge for hvilke tjenesteområder volum er viktig for kvalitet og hva som er 
tilhørende kritisk masse 

 Avtalespesialisters rolle i en desentralisert spesialisttjeneste bør defineres nærmere. Dette kan 
innebære et betydelig potensial når det gjelder å organisere den polikliniske virksomheten på en 
effektiv måte. 

 Det er behov for å se nærmere på hvordan man skal sikre faglig kvalitet når døgnvirksomhet forskyves 
fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Tilgang på fagkompetanse kan være en større utfordring for 
kommunene som ikke har samme tilgang på spesialister fra universitetsmiljøene som sykehus.   

 En prioriteringsdebatt tvinger seg frem, er det tjenester offentlig spesialisthelsetjenesten ikke lenger 
skal tilby? Befolkningens forventninger til hva helsevesenet skal levere øker. 

Gjennom prosjektet har det kommet opp en del forhold som ikke er samfunnsmessige konsekvenser av 
Utviklingsplan 2030, men som etter vår mening bør adresseres av SSHF før planen ferdigstilles.  

 Dagens modell kan undergraves kvalitetsmessig dersom perioden frem til 2030 ikke adresseres med 
hensyn til hva som skal til for å opprettholde god kvalitet, inkludert nødvendig medisinsk utstyr og 
kompetent arbeidskraft på alle tre sykehusene.  

 Utviklingsplanen bør i større grad belyse hvordan sykehuset ser for seg å "lytte til samfunnet rundt seg" 

i planleggingen av sin fremtidige virksomhet. Konkretisering av hvordan sykehuset ser for seg sin rolle 
når det gjelder å etterleve intensjonene i samhandlingsreformen, mer forebygging osv. 

 Prosessene frem mot etableringen av RHSer, inkludert finansieringsspørsmålet, bør adresseres. 
Kommunene som strategisk samarbeidspartner for fremtidsrettede og innovative løsninger for 
helsetilbudet i regionen bør også ha en plass i utviklingsplanen, herunder OSS sin rolle i dette arbeidet. 

 Omleggingen innen psykiatrien må beskrives bedre, særlig hvordan de ambulante tjenestene er tenkt å 
organiseres for å dekke hele befolkningens behov. 

 Organiseringen av akuttkjeden og kobling til fastlegen bør adresseres. Betydningen prehospitale 
tjenester, inkludert legevakt- og ambulansetjenesten, har i akuttilbudet kan med fordel beskrives bedre. 
Teknologisk utvikling kan gi nye muligheter. 

 Kulturelle aspekter, endringsledelse som kritisk suksessfaktor for å oppnå en effektiv organisering av 
spesialisthelsetjenesten er viktig. 

 Det bør tilstrebes en fleksibilitet ift dimensjonering, jf. den betydelige usikkerheten som er adressert i 
dette prosjektet. 

 SSHF kan med fordel omtale KØH-plassenes relevans når det gjelder overføringen av 24 000 liggedøgn 
til kommunene. 

 Det er behov for å klargjøre sammenhengen mellom forventet aktivitetsvekst og forventet rammevekst. 

 Det er behov for å synliggjøre eventuelle effekter av befolkningsstørrelse og – sammensetning i Agder 
etter 2030. 
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5.4. Konklusjon 
Helsevesenet nasjonalt og regionalt står foran store utfordringer i årene som kommer knyttet til en aldrende 
befolkning, begrensede økonomiske rammer, utfordringer med rekruttering av helsepersonell og endringer i 
sykdomsbildet som krever nye måter å organisere tjenesten på.  

Det er en gjensidig avhengighet mellom forvaltningsnivåene i helsevesenet. Presset på spesialisthelsetjenesten 
er avhengig av tilbudet i kommunehelsetjenesten, mens presset på primærhelsetjenesten er avhengig av 
tilbudet sykehuset gir.  Samarbeid, samordning og tilpassede finansieringsordninger er en forutsetning for et 
godt helsetilbud til pasientene.  

Innbyggernes behov for geografisk nære, trygge, kompetente og gode helsetjenester kan ofte stå i et 
motsetningsforhold til behovet for samling av mer kompetanse og utstyrskrevende, (spesialiserte) og 
høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud.  

Hva som skal være innholdet i ulike typer sykehus og hvordan disse skal organiseres og finansieres er oppe til 
diskusjon i disse dager, både på nasjonalt og regionalt nivå. I organiseringen av fremtidens 
spesialisthelsetjeneste er forsvarlig reisetid, robuste fagmiljøer, bredde i tilbudet og økonomisk bærekraft 
viktige hensyn som må avveies. Det som synes å være en trend både nasjonalt og internasjonalt er at det går 
mot et helsevesen der de mest spesialiserte helsetjenestene spisses og sentraliseres, mens nærhet blir stadig 
viktigere når det gjelder "bredde- og volumtjenester", også i spesialisthelsetjenesten.  

Rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft er en samfunnsmessig hovedutfordring for Sørlandet. Spesialistene 
innen helse søker tunge fagmiljø der de kan få utviklet sine interesser. Det kan stå i motsetning til nærheten til 
tjenestene. Kampen om kompetansen handler om å gjøre landsdelen mest mulig attraktiv sammenlignet med 
andre deler av landet og i resten av Skandinavia.  

Vi kan slå fast at lokalsykehusets betydning, som kompetansearbeidsplass og samfunnsinstitusjon, er betydelig. 
Det finnes med andre ord ingen optimal modell, men etter vår oppfatning bør et avgjørende hensyn når det 
kommer til hvordan SSHF skal organisere sin virksomhet, være innholdet i tjenestene og tilbudet som gis 
befolkningen i Agder. I ifølge pasient- og brukerombudet har det parallelt med samfunnsutviklingen skjedd en 
endring i pasientenes holdning når det gjelder "reisevillighet". Spesialisering og spisskompetanse er blitt 
viktigere på bekostning av nærhet. Dette må etter vår mening vektlegges, på lik linje med at alle innbyggere har 
behov for å føle seg trygge i sitt nærmiljø.  

Gjennom en kombinasjon av å tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser til å ivareta sine oppgaver på 
helseområdet, etablere en desentralisert spesialisttjeneste som gir nærhet til breddetjenester og ikke minst sikre 
godt utbygde prehospitale tjenester79  kombinert med nye teknologiske løsninger, mener vi er mulig å forene 
disse viktige hensynene på helseområdet. 

 

  

                                                             
79 Fastlege, legevakt, pleie- og omsorgstjeneste i kommunen, nødmeldetjeneste, bil-, båt- og 
luftambulansetjeneste 
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1. Bakgrunn for 
ringvirkningsanalyse 

1.1. Teori 
Når man diskuterer ringvirkningene diskuterer man de effektene som kommer i tillegg til de direkte 
virkningene som er representert ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF). I denne rapporten er derfor ringvirkninger 
definert som de arbeidsplassene som SSHF skaper som konsekvens av sin virksomhet. Dette er arbeidsplasser 
som de ansatte skaper ved at de og deres familie kjøper varer og tjenester, men også de virkningene som skapes 
av at Sørlandet Sykehus kjøper varer og tjenester.  

Økonomiske ringvirkninger belyses vanligvis ved hjelp av økonomiske teorier og modeller som tar 
utgangspunkt i etterspørselssiden i økonomien, der eksportbedriftene blir de avgjørende endringsaktørene. 
Dette synet bygger på eksportbaseteorien1 deler produksjon og sysselsetting inn i en eksportsektor (basis) og en 
hjemmemarkedssektor (avledet). I sin enkleste form forutsetter man i modellen at sysselsettingen i 
hjemmemarkedssektoren står fast og at alle endringer i sysselsettingen følger som en konsekvens av impulser 
utenfra i form av at impulsene generer endring i etterspørselen av varer og tjenester fra 
hjemmemarkedsnæringer.  John Maynard Keynes generelle teori antar at en økning i produksjon og 
sysselsetting skjer som en følge av etterspørselsstimulans fra eksport, investeringer eller offentlige utgifter.  

I denne analysen betrakter vi SSHF som en basisnæring.  Statlig finansiert sykehus i en region har mange 
likhetstrekk med det som i modellen legges opp til å være en basisnæring. Inntektene som SSHF bringer inn i 
regionen kan oppfattes som en form for eksportinntekt til regionen siden finansieringene skjer gjennom 
statsmidler som tilføres utenifra.  De direkte sysselsatte på sykehuset utgjør den direkte virkningen. I tillegg 
kommer som nevnt ringvirkningene som følge av at de og deres familie kjøper varer og tjenester, men også de 
virkningene som skapes av at Sørlandet Sykehus kjøper varer og tjenester. 

For å belyse mulige konsekvenser av endret lokalisering av sykehustilbudet anvender vi en multiplikatorbasert 
ringvirkningsanalyse. Den multiplikatorbaserte ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i sykehusenes innkjøp 
(produksjonsgenererte) og sykehusansatte sin husholdnings innkjøp (konsumgenererte) for å beregne antall 
sysselsatt i regionen som en følge av sykehuset.  

  

  

                                                             
1 North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of Political Economy, 243-258. 

Side�324



Vedlegg_Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030
  

4 
 

 

1.2. Inndeling i ringvirkningsanalysen 
Våre beregninger tar utgangspunkt i dagens tre sykehus lokasjoner. For å måle effektene definerer vi disse 
sykehuslokasjonene innenfor arbeidsmarkedsregionene. Vi anvender 3 arbeidsmarkedsregioner iht. inndeling 
fra SSB2. 

Tabell 1 Inndelt i 3 arbeidsmarkedsregioner iht. inndeling fra SSB 

Sykehuslokasjon Arbeidsmarkedsregion Berørte kommuner 
Arendal Arendal Arendal 

Grimstad 
Vegårshei 
Tvedestrand 
Froland 
Åmli 
Risør 
Gjerstad 

Kristiansand Kristiansand Kristiansand 
Vennesla 
Songdalen 
Søgne 
Mandal 
Marnardal 
Åseral 
Audnedal 
Lindesnes 
Lillesand 
Birkenes 
Evje og Hornnes 
Iveland 
Bygland  
Valle  
Bykle 

Flekkefjord Lister Farsund 
Lyngdal  
Hægebostad 
Flekkefjord 
Kvinesdal 
Sirdal 

 
Inndelingen gjort av SSB er mer aggregert enn det kommunene i sykehusets nedslagsfelt opererer med.  
Kommunene har selv delt seg inn i regioner som de definerer som "et felles bo- og arbeidsmarked"3.  En analyse 
av hvor de ansatte ved de forskjellige lokasjonene er bosatt viser at det er hensiktsmessig å anvende tredelingen 
til SSB4. Lindesnes og Setesdalsregionens antall faste ansatte5 ved sykehusene utgjør totalt 190 stk, dette utgjør 
totalt ca. 3,3 % av de ansatte ved sykehuset.  Mange av disse er knyttet til de desentralisert psykiatriske 
behandlingsinstitusjonene som i høringsutkastet ikke er tenkt påvirket av de forskjellige scenariene. 

  

                                                             
2 Bhuller, M. S. (2009). Inndeling av Norge i arbeidsmarkedsregioner. Statistisk Sentralbyrå 
3 Knutepunkt Sørlandet. (2014, Juni 30). Knutepunkt Sørlandet . Hentet Juni 30, 2014 fra om Knutepunkt 
Sørlandet: http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=86&back=1&MId1=183 
4 Bhuller, M. S. (2009). Inndeling av Norge i arbeidsmarkedsregioner. Statistisk Sentralbyrå 
5 I denne rapporten er det gjennomgående anvendt faste ansatte som grunnlag for våre beregninger. 
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Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 

Kommunesamarbeid Arendal Kristiansand Flekkefjord Sum 

Andre regioner 47 31 36 114 
Knutepunkt Sørlandet 70 3116 6 3192 
Lindesnesregionen 3 115 31 149 
Listerregionen  15 488 503 
Setesdalsregionen 35 10 - 45 
Østre Agder 1854 62 5 1921 
Sum 2009 3349 566 5924 

Kilde: Ansatteregister SSHF 

Tabell 3 Andel av ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 

Kommunesamarbeid Arendal Kristiansand Flekkefjord Sum 
Andre regioner 0,79 % 0,52 % 0,61 % 1,92 % 
Knutepunkt Sørlandet 1,18 % 52,60 % 0,10 % 53,88 % 
Lindesnesregionen 0,05 % 1,94 % 0,52 % 2,52 % 
Listerregionen 0,00 % 0,25 % 8,24 % 8,49 % 
Setesdalsregionen 0,59 % 0,17 % 0,00 % 0,76 % 
Østre Agder 31,30 % 1,05 % 0,08 % 32,43 % 
Sum 33,91 % 56,53 % 9,55 % 100,00 % 

Kilde: Ansatteregister SSHF 

Når vi fordeler sykehusets ansatte på arbeidsmarkedsregionenen iht. SSB får vi følgende fordeling som vist i 
grafen under. 

Figur 1 Fast ansatt ved Sørlandet Sykehus inndelt etter bosted fordelt innfor arbeidsmarkedsområder 

 

 
98 % av de ansatte ved Sørlandet Sykehus HF har bostedsadresse innenfor ett av de tre 
arbeidsmarkedsområdene. De resterende vil i all hovedsak enten pendle inn til sykehusene utenfor områdende, 
eller ikke ha oppdatert bostedsadresse.  Basert på den lille andelen som ikke har bostedsadresse innenfor ett av 
de tre arbeidsmarkedsområdene tar vi en forutsetning om at samtlige ansatte ved SSHF kan betegnes å være 
innenfor de tre arbeidsmarkedsområdene.  

  

8% 

58% 

32% 

2% 

Lister

Kristiansand

Arendal

Andre regioner

Side�326



Vedlegg_Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030

6

1.3. Rapporten s oppbygning
Analysen delesinn i to type virkninger; produksjon - og konsumgenererte ringvirkninger.

� Produksjonsgenererte ringvirkninger er de sysselsettingseffektenesom følger helseforetakets egnekjøp.
Her har vi tatt utgangspunkt i leverandørregisteret for SSHFi 2013 og omsetningen på den enkelte
leverandør iht. adressepå leverandør og hvilken lokasjon den har levert til.

� Konsumgenererte ringvirkninger er de sysselsettingseffektenesom følger av de sykehusansattesmed
dereshusholdning sine kjøp av varer og tjenester. Pågrunn av tidsmessige begrensninger har vi valgt å
kun sepå det første leddet av ringvirkninger, det vil si at vi ikke ser på effektene som genereresav at
leverandører til sykehusog husholdning kjøper tjenester og varer fra sine underleverandører igjen.

Denne typen ringvirkningsanalyser brukes gjerne til å sepå sysselsettingseffekteneav et tiltak. Effektene måles
derfor i form av antall sysselsatte.Hvis multiplikatoren er 1,0 er det ingen ringvirkninger, hvis den for eksempel
er 1,5skaper tiltaket 50 % flere sysselsatteenn det som følger av tiltaket.

Størrelsen på ringvirkningene kan ikke hentes direkte inn fra eksisterendedatamateriale, men må beregnesut
fra valgte metoder og forutsetninger som presenteresi modellen. Det hefter derfor usikkerhet ved de
resultatene vi kommer frem til.

Denne analysenvil gi et øyeblikksbilde av situasjonen slik vi ser den basert på 2013/2014 tall, og må anvendes
om et utgangspunkt for en kvalitativ diskusjon om mulige konsekvenserav valg som følge av "Utviklingsplan
2030".

Det kan innvendes at denne gjennomsnitts vurderingen ikke gir noe godt tall for effekten for
arbeidsmarkedsregionen som følge av en ekstra ansatt ved sykehuset.Dette da modellen ikke hensyntar
stordriftsfordeler og ulemper. Dette er det ikke tatt hensyn til i beregningene. Oppsummert handler disse
effektene primært om fordelingsvirkninger (tar fra noen og gir til andre), men våre analyser viser ogsåat den
samledeverdiskapingen på Sørlandet kan bli noe større ved at landsdelen kan tiltrekke segarbeidskraft og
økonomisk aktivitet som ellers ville havnet andre steder i Norge eller i utlandet

SSHF

SSHF
ansattes
varekjøp

Leverandører
til ansatte

Underlev. 1 Underlev. 2

Offentlig
virksomhet

Underlev. 3 Underlev. 4

SSHF
varekjøp

Leverandører
til sykehuset

Underlev. 5 Underlev 6

Utenfor analyseområdet
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2. Ringvirkninger 

2.1. Konsumbaserte ringvirkninger 

Privat sektor 
Det er ved utgangen av januar 2014 var det 59246 registrerte faste ansatte ved Sørlandet Sykehus HF. I tillegg 
kommer timelønnede som ikke er tatt med i våre beregninger.  

En ansatt ved sykehuset inngår i en husholdning som kan bestå av en eller flere personer. Det er en forutsetning 
for våre beregninger at husholdningen holder sammen hvis den sykehusansatte flytter på seg.  Vi beregner 
derfor hele husholdningens konsum når vi skal se på regionale effekter av sykehuset.  

Tabell 4 Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse i de tre arbeidsregionene7 

Region Medlemmer i gjennomsnittshusholdning 
Norge 2,20 
Sørlandet 2,35 
Arbeidsmarkedsregion Lister 2,37 
Arbeidsmarkedsregion Kristiansand 2,38 
Arbeidsmarkedsregion Arendal 2,29 
Kilde: SSB 

For å få det riktige bilde av husholdningsstørrelsen for de ansatte ved sykehuset må vi først korrigere for den 
andelen av de ansatte som er gift/samboere med hverandre. For å finne denne andelen har vi tatt utgangspunkt 
i ansatteregisteret ved Sørlandet Sykehus HF og sett på antallet som deler adresse. Vi har korrigert for de 
tilfeller der adressen fremkommer mer enn to ganger, dette for å utelukke bofelleskap o.l.   

Tabell 5 "Delt adresse/samboer koeffisienten" ved de tre sykehuslokasjonene 

Sykehuslokasjon Delt adresse koeffisient 
Arendal 9,52 % 
Kristiansand 9,93 % 
Flekkefjord 8,64 % 
Kilde: Ansatteregister SSHF, sammenstilling og beregning utført av PwC 

På bakgrunn av beregningene kan vi nå utlede husholdningsstørrelsen til de ansatte ved Sørlandet Sykehus HF. 

Tabell 6 Antall medlemmer i de sykehusansattes husholdning 

Sykehuslokasjon 
Antall 
ansatte8 Snitthusholdning9 

Delt adresse 
koeffisient10 

Medlemmer i de 
sykehusansattes husholdning 

Arendal 2009 2,29 9,52 % 4 158 

Kristiansand  3349 2,38 9,93 % 7 183 
Flekkefjord 566 2,37 8,64 % 1 224 

Kilde: Beregninger og sammenstillinger utført av PwC 

Tabellen over viser antall ansatte ved sykehuset multiplisert med gjennomsnittshusholdningen i sin 
arbeidsmarkedsregion, korrigert for de ansatte på sykehuset som antas å være en husholdning. Summen av 
dette gir oss et beregnet antall medlemmer i de sykehusansattes husholdning.   
                                                             
6 Kilde: Ansatteregister SSHF 2014 
7 Kilde: SSB, tabell Privathusholdninger, etter region, tid og statistikkvariabel 
8 Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 
9 Tabell 4 Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse i de tre arbeidsregionene 
10 Tabell 5 "Delt adresse/samboer koeffisienten" ved de tre sykehuslokasjonene 
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Næringers sensitivitet av geografisk plassering 
Ulike arbeidsgrupper er i ulik grad avhengig av nærhet til sykehus. Man må derfor vekte de forskjellige 
næringene etter i hvor stor grad de er avhengig av geografisk nærhet til sykehuset for å kunne opprettholde sin 
aktivitet i den aktuelle arbeidsmarkedsregionen. 

Tabell 7 Sysselsetting på Agder, fordelt på de tre arbeidsmarkedsregionene, og deres relative vekting 

Kilde: Beregninger og sammenstillinger utført av PwC 

                                                             
11 Kilde: SSB tabell 7984-1, Sysselsatte pr.næring 
12 Oslo Economics - Helse Møre og Romsdal 
13 Antall pr næring * regional vekt = Antall per næring som vurderer å flytte dersom sykehuset forsvinner. Sum 
per kommune/antall innbyggere per kommune = Andel av innbyggere som vil vurdere å flytte dersom 
sykehuset flytter. 

 Arbeidsmarkedsregion11 Regional 
vekt12 

Beregninger13 

Næring Arendal KRS Lister Sum % Arendal KRS  Lister 

01-03 Jordbruk, 
skogbruk og fiske 

813 1265 619 2697 0 %                -    -    -    

05-09 Bergverksdrift 
og utvinning 

1290 1095 753 3138 0 %                -    -    -    

10-33 Industri 4780 10650 2970 18400 0 %                -    -    -    

2 Uoppgitt 218 455 102 775 30 %              65          137            31  

35-39 Elektrisitet, 
vann og renovasjon 

437 982 235 1654 0 %                -    -    -    

41-43 Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

3849 7616 1839 13304 50 %         1 925   3 808  920  

45-47 Varehandel, 
reparasjon av 
motorvogner 

6259 11710 2240 20209 100 %         6 259     11 710       2 240  

49-53 Transport og 
lagring 

2031 3875 699 6605 10 % 203  388  70  

55-56 Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

1318 2942 651 4911 30 %             395  883  195  

58-63 Informasjon og 
kommunikasjon 

824 1686 207 2717 0 %                -    -    -    

64-66 Finansiering og 
forsikring 

803 1006 170 1979 0 %                -    -    -    

68-75 Teknisk 
tjenesteyting, 
eiendomsdrift 

1900 4282 667 6849 50 %            950       2 141        334 

77-82 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 

1857 3894 415 6166 10 % 186  389  42  

86 Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

2580 4053 669 7302 0 %                -    -    -    

86-88 Helse- og 
sosialtjenester 

9119 16687 3883 29689 20 %         1 824  3 337  777  

87 Undervisning 3571 6927 1410 11908 10 %            357        693          141  

90-99 Personlig 
tjenesteyting 

1385 3197 506 5088 100 %         1 385      3 197  506  

Sum 43034 82322 18035 143391        13 549   26 682    5 254 

Andel av innbyggerne i kommunene som arbeider i næringer 
som vil vurdere å flytte dersom sykehuset forsvinner: 

15 % 16 % 14,5 % 
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Vektingen av de enkelte næringer er gjort med bakgrunn i liknende ringvirkningsanalyser utført av Oslo 
Economics for Helse Møre og Romsdal HF. Vektingen tar utgangspunkt i vurderingen av nødvendighet av 
fysisk nærhet for å levere sine varer og tjenester, og vurderes å være tilnærmet generisk. 

Konklusjonen av tabellen viser eksempelvis at det 15 % av innbyggerne i Arendal er sysselsatt i næringer som er 
direkte avhengig av innbyggerens konsum, som vil vurdere å flytte dersom sykehuset forsvinner. Det er disse 
det vil være relevant å ta med seg inn i de videre beregningene da resterende del av innbyggernes sysselsetting 
vil være uavhengig av sykehusets.  Offentlig sektor slik som helse og sosialtjenester samt undervisning er vektet 
lavt som følge av at disse blir hensyntatt særskilt i våre beregninger.  

Antall sysselsatte i privat sektor direkte generert av sykehusansattes konsum kan derfor utledes slik: 

Tabell 8 Antall sysselsatte i privat sektor direkte generert av sykehusansattes konsum 

 Arendal Kristiansand Flekkefjord 

Sykehusansatte14 2009 3349 566 

Medlemmer i sykehusansattes husholdninger15 4158 7183 1224 

Private sysselsatte direkte generert av konsum, per innbygger16 15,0 % 16,0 % 14,5 % 

Private sysselsatte direkte generert av sykehusansattes konsum 623 1 156 178 

Kilde: Beregnet og sammenstilt av PwC 

I tabellen over har vi multiplisert antall medlemmer i sykehusansattes husholdning med den andel som i 
«Tabell 7 Sysselsetting på Agder, fordelt på de tre arbeidsmarkedsregionene, og deres relative vekting» er 
beregnet å være ansatt i næringer som er direkte avhengig av fysisk nærhet til sykehuset. Resultatet blir at 1 224 
medlemmer i de sykehusansattes husholdning generer 178 ansatte i næringer i sitt nærmiljø. 

  

                                                             
14 Ref.Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene.  
15 Ref. Tabell 6 Antall medlemmer i de sykehusansattes husholdning 
16 Ref. Tabell 8 Antall sysselsatte i privat sektor direkte generert av sykehusansattes konsum 
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Offentlig konsum 
De sykehusansatte konsumerer også en andel av offentlig tjenester, både kommunale og fylkeskommunale, som 
generer sysselsetting. Vi ønsker derfor å finne ut av hvor mange offentlig ansatte en sykehusansatt generer. 
Utgangspunktet for å beregne de offentlige ringvirkningene er offentlig ansatte fordelt på de tre 
arbeidsmarkedsregionene nevnt over. 

Tabell 9 Antall sysselsatte i offentlig sektor direkte generert av sykehusets ansatte 

Offentlig konsum Arbeidsmarkedsregion 

Arendal Kristiansand Flekkefjord 

Medlemmer i sykehusansattes husholdninger17 4 158 7 183 1 224 

Antall kommunalt ansatte18 7 976 15 741 4 380 

Antall innbyggere19 90 367 165 815 36 043 

Antall kommunalt ansatte pr. innbygger 0,088 0,095 0,122 

Antall fylkeskommunalt ansatte20 1 266 1 515 310 

Antall fylkeskommunalt ansatte pr. innbygger hhv. AA/VA21 0,014 0,009 0,009 

Kommunale og fylkeskommunale ansatte pr. innbygger 10 % 10 % 13 % 

Offentlig sysselsatte direkte generert av sykehusansattes 
konsum 

425 747 159 

Kilde: Beregninger PwC 

I tabellen over er antall kommunalt ansatte beregnet i forhold til antall innbygger i arbeidsmarkedsregionen. 
Dette gir antall kommunalt ansatte pr. innbygger. Tilsvarende er gjort for fylkeskommunalt ansatte. Disse er da 
summert og beregnet i prosent for å finne kommunalt og fylkeskommunalt ansatte i sum av innbyggertallet. 
Andel «kommunalt og fylkeskommunalt ansatte pr. innbygger» er multiplisert med medlemmer i 
sykehusansattes husholdninger for å beregne antallet offentlig sysselsatte som sykehusansattes husholdninger 
generer.   

                                                             
17 Ref.  Tabell 6 Antall medlemmer i de sykehusansattes husholdning 
18 Kilde SSB tabell 6417-20, sysselsetting i kommunene - nivå 2 (K) etter region, statistikkvariabel og tid, 2013 
19 Kilde SSB tabell 1222-1, folkemengde og kvartalsvise endringer, desember 2013. 
20 Kilde SSB tabell 6437-13, S. Sysselsetting i fylkeskommunene - nivå 3 (F) etter region, statistikkvariabel og 
tid, 2013 
21 AA: Aust Agder, VA: Vest Agder 
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Oppsummert privat og offentlig konsumgenererte ringvirkninger 
Når vi har beregnet de private og de offentlige sysselsatte som er direkte generert av de sykehusansattes 
konsum kan vi nå beregne multiplikatorene for de konsumgenererte ringvirkningene.  

Fylkeskommunalt ansatte i Vest Agder er fordelt i henhold til statistikk over hvor de fylkeskommunalt ansatte 
er bosatt. Det er ikke gjort tilsvarende for Aust Agder da dette tilfaller arbeidsmarkedsregion Arendal22. 

Tabell 10 Privat og offentlig konsumgenererte ringvirkninger av sykehusansattes husholdning 

 
Ringvirkningsmultiplikator 

Arbeidsmarkedsregion 

Arendal Kristiansand Flekkefjord 

Ansatte på sykehuset23 2 009 3 349 566 

Private sysselsatte direkte generert av sykehusansattes konsum24 623 1 156 178 

Offentlig sysselsatte direkte generert av Sykehusansattes 
husholdnings25 konsum 

425 747 159 

Antall ansatte totalt som er avhengig av de sykehusansattes 
husholdnings konsum 

1049 1 903 338 

Konsumgenerert ringvirkningsmultiplikator 1,52 1,57 1,60 

Kilde: Beregninger: PwC 

I tabell over har vi summert de private og offentlige sysselsatte som er direkte generert av sykehusansattes 
husholdningers konsum.  Vi kan nå beregne multiplikatoren for de konsumgenererte ringvirkningene. Denne 
beregnes ved å legge sammen sum ansatte som er avhengig av de sykehusansattes husholdningers konsum med 
de sykehusansatte og regne dette i andel av de sykehusansatte26.   

                                                             
22 Med de unntak som er beskrevet i tabell 1 
23 Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 
24 Tabell 8 Antall sysselsatte i privat sektor direkte generert av sykehusansattes konsum 
25 Tabell 9 Antall sysselsatte i offentlig sektor direkte generert av sykehusets ansatte 
26 Eks: Flekkefjord: (325+ 545)/545= 1,6 
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2.2. Produksjonsgenererte ringvirkninger 
 
Produksjonsgenererte ringvirkninger er de sysselsettingseffektene som følger helseforetakets egne kjøp. Her 
har vi tatt utgangspunkt i leverandørregisteret for SSHF i 2013 og omsetningen på den enkelte leverandør iht. 
adresse på leverandør og hvilken lokasjon den har levert til.  

Totale driftskostnader i henhold til offisielt årsregnskap for 2013 ved Sørlandet sykehus HF er 5,5 mrd NOK. Av 
disse kostnadene er det primært kjøp av helsetjenester, varekostnad, og annen driftskostnad, summert til 1,65 
mrd NOK, som generer produksjonsgenererte ringvirkninger. Av- og nedskrivninger er regnskapsmessige 
størrelser og dermed ikke aktuelle. Lønn og personalkostnader er hensyntatt i de konsumgenererte 
ringvirkningene. I tillegg til de kostnadene som fremkommer i offisielt regnskap kommer også investeringer 
som er gjennomført og som ikke blir fullt ut visualisert i kjøpsåret men blir avskrevet over forventet økonomisk 
levetid. Dette er innkjøp som i stor grad er med på å skape produksjonsgenererte ringvirkninger. Det foreligger 
også regnskapsmessig periodiseringsregler som vil kunne skape forstyrrelser i vår analyse, selv om det ikke 
forventes at disse vil utgjøre en vesentlig påvirkning.  

Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i leverandørreskontroen pr. 31.12.1327 for Sørlandet Sykehus i 2030 og 
bygger vår analyse på denne. Dette gjør vi fordi den i størst mulig grad viser de reelle innkjøpene, og er i minst 
mulig grad er "forstyrret" av regnskapstekniske tilpasninger28.   

Totalt er det registrert kjøp for 1,8mrd i 2013 i leverandørreskontroen29 , dette avviker fra sum driftskostnader 
som ble beskrevet over da avskrivninger ikke er medtatt her men er erstattet med faktiske investeringer. En 
analyse av leverandørreskontroen for 2013 viser at 72 % av innkjøpene ved Sørlandet Sykehus HF 2013 ble 
foretatt av leverandører med poststed utenfor de 3 definerte arbeidsmarkedsmarkedsområder. Sykehuset 
kjøpte i 2013 for ca. 500 millioner krone fra leverandører med poststed innenfor de tre definerte 
arbeidsmarkedsområdene.  

Figur 2 Innkjøp ved Sørlandets Sykehus HF fordelt på leverandører med poststed 

 
Kilde: Leverandørreskontro SSHF 

Som vi ser av grafen over kjøper alle tre sykehuslokasjonene mye varer fra Kristansandsregionen relativt til de 
andre regionene. Lokasjonen i Arendal kjøper høyere andel lokalt enn fra Kristiansand.  

                                                             
27 Leverandørreskontro er en oversikt over alle transaksjoner med foretaket og dets leverandører fordelt på 
leverandørnavn/organisasjonsnummer. 
28 Denne tilnærmingen medfører en risiko for at kjøp fra større aktører med sentralt fakturamottak blir feilaktig 
kategorisert som innenfor/utenfor arbeidsmarkedsområdet. Det vurderes imidlertid som lite sannsynlig at 
dette vil utgjøre en forskjell som vil påvirke vår analyse i vesentlig grad. 
29 Leverandørreskontroen er korrigert for pensjonskostnader 

7% 
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2% 

72% 
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Lister
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Sykehusenes innkjøpsstrategi er i stor grad styrt av de regionale helseforetakene gjennom sentralt inngåtte 
rammeavtale og innkjøpssamarbeid30. Dette er med på å forklare at andelen av lokale innkjøp er lav. 

På samme måte som vi gjennomgikk grupperingen av sysselsettingen i forhold til hvilke grupper med 
sysselsatte som vil være mest avhengig av fysisk nærhet vil vi måtte gjøre samme tilnærming til kostandene i 
leverandørreskontroen. Vi har systematisk gått igjennom kostandspostene i reskontroen sortert etter konto og 
gjort konkrete vurderinger hvorvidt de respektive kostnadene er avhengig av lokal nærhet for å bli levert.  

Av de 500 millioner som er kjøpt innenfor de tre arbeidsmarkedsregionene er følgende kostnadsgrupper sortert 
ut da de er vurdert ikke å være avhengig av geografisk nærhet til sykehuset.  
 

Tabell 11 Kostnadsgrupper fra leverandørreskontro som ikke her hensyntatt 

Kostnadsgruppe Begrunnelse Beløp 
Kjøp av ambulansetjenester Hvor leveransen finner sted er 

uavhengig av geografisk 
plassering av selskapet.  

41 765 690 

Pasientreiser Pasientreiser vil ikke bli endret 
som følge av lokalisering. Dette 
skjer i dag med lokale buss/taxi 
selskaper og er somregel 
avhengig av pasientens bosted og 
ikke hvor sykehuset er lokalisert. 

95 617 071 

Kjøp av revisjon og 
konsulenttjenester 

Dette er "frie" yrker som ikke er 
avhengig av geografisk 
lokalisering for å levere til 
sykehuset.  

7 781 078 

Forsikringer og lisenser Dette er kostnader som kan 
leveres uavhengig av lokasjon 

954 069 

Sykshusapotek Sykehusapotekene er en "service 
funksjon" og et eget HF, primært 
dekker den sykehusets eget 
behov. 

157 516 772 

Sum  303 634 680 
Kilde: Leverandørreskontro SSHF/Gjennomgått og vurdert av PwC 

  

                                                             
30 Helse Sør- Øst RHF. (2013). Strategisk utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. Oslo: Helse Sør-Øst. 
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Etter at leverandørreskontroen er korrigert er fordelingen slik: 

Tabell 12 Fordeling av Sørlandet Sykehus HF sine innkjøp fordelt på sykehuslokasjon og regioner, justert for 
kostnadsgrupper beskrevet i «Tabell 11 Kostnadsgrupper fra leverandørreskontro som ikke her hensyntatt» 

 Lokasjon/ 
arbeidsmarkedsregion 

Arendal Kristiansand Lister Sum 

Arendal      27 639 161 (41 %)  39 291 512 (58 %)   304 522 ( 1 %) 67 235 195 (100 %) 

Flekkefjord       5 974 820 (13 %)  33 932 676 (75 %) 5 138 403 (12 %)  45 045 899 (100 %) 

Kristiansand          6 277 608 ( 7 %) 78 670 363 (90 %) 2 224 364 ( 3 %) 87 172 335 (100 %) 

Sum       39 891 589 (20 %)  151 894 550 (76 %) 7 667 289 ( 4 %) 199 453 428 (100 
%) 

Kilde: Leverandørreskontro SSHF/Sammenstilt av PwC 

 Når vi har korrigert for de kjøp som ikke er avhengig av geografisk nærhet ser vi at hver lokasjon kjøper mest i 
sitt nærområde, men at leveransen er størst fra Kristiansandsområdet av de varer og tjenester som ikke leveres 
fra andre regioner.  

Figur 3 Fordeling av Sørlandet Sykehus HF sine innkjøp fordelt på regioner, justert for kostnadsgrupper beskrevet 
i «Tabell 11 Kostnadsgrupper fra leverandørreskontro som ikke her hensyntatt» 

 

Kilde: Leverandørreskontro SSHF/Sammenstilt av PwC 

 I kroner og øre ser vi at lokale innkjøp i den enkelte region utgjør  

Tabell 13 Lokale innkjøp i kroner per region31 

 
Arendal Kristiansand Lister 

Kjøp fra sykehusene 39 891 589 151 894 550  7 667 289 
 

  

                                                             
31 Tabell 12 Fordeling av Sørlandet Sykehus HF sine innkjøp fordelt på sykehuslokasjon og regioner, justert for 
kostnadsgrupper beskrevet i «Tabell 11 Kostnadsgrupper fra leverandørreskontro som ikke her hensyntatt» 
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Tabell 14 Omsetning per ansatt for hver næring32 

Næring(SN2007) Sysselsatte Omsetning (mill. kr) 
Omsetning pr. 
ansatt 

E Vann, avløp, renovasjon 8 095 22 365 2 762 866 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 210 974 412 697 1 956 151 

G Varehandel, reparasjon av motorvogner 368 481 1 438 061 3 902 674 

H Transport og lagring 151 938 341 141 2 245 265 

I Overnattings- og serveringsvirksomhet 93 001 67 279 723 423 

S Annen tjenesteyting 24 813 15 935 642 184 

B Bergverksdrift og utvinning 39008 127195 3 260 747 

C Industri 229797 775355 3 374 086 

J Informasjon og kommunikasjon 88543 201516 2 275 920 

L Omsetning og drift av fast eiendom 27652 130030 4 702 376 

M Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting 124977 213190 1 705 835 

N Forretningsmessig tjenesteyting 125755 164705 1 309 727 

Sum 1 493 034 3 909 470 2 618 473 
Kilde: SSB, beregninger av PwC 

Vi bruker deretter SSB strukturstatistikk for 2012, for å omregne omsetningen knyttet til lokale innkjøp om til 
antall årsverk. Det er snitt omsetning pr. ansatt (2 618 473) som deles på sum omsetning i arbeidsmarkedet for 
å utlede antall årsverk. 

Tabell 15 Produksjonsgenererte ringvirkningene i form av sysselsatte 

Produksjonsgenererte ringvirkninger 

Arbeidsmarkedsregion 

Arendal Kristiansand Flekkefjord 

Ansatte på sykehuset33 2 009 3 349 566 

Sykehusenes kjøp i arbeidsmarkedsregionen34 39 891 589 151 894 550 7 667 289 

Sykehusenes kjøp omregnet til antall ansatte 15 58 3 

Produksjonsgenererte ringvirkninger 1,01 1,02 1,01 
 

Som tabellen over viser er de produksjonsgenererte ringvirkninger beregnet som en andel av sykehusets kjøp 
omregnet til antall ansatte summert med de øvrige ansatte på sykehuset i andel av sykehusansatte. 

De produksjonsgenererte ringvirkningene er relativt beskjedne, sammenlignet med de konsumgenererte. Dette 
henger sammen med at store deler av innkjøpene er sentralisert i det regionale helseforetaket (Helse Sør Øst 
RHF) og styres i mindre grad av lokaliseringene av sykehusene. Våre funn er sammenfallende med tilsvarende 
analyser gjort for Helse Møre og Romsdal35 og Sykehuset Innlandet HF36. 

  
                                                             
32 SSB sin strukturstatistikk fordelt på næringer (2012) 
33 Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 
34 Tabell 13 Lokale innkjøp i kroner per region 
35 Oslo Economics. (2012). Samfunnskonsekvenser - ny sykehusstruktur i Helse Møre og Romsdal HF. Oslo: 
Oslo Economics. 
36 Selstad, T., Grefsrud, R., & Hagen, S. (2005). Sykehus og Samfunnet, Regionale virkninger v omstrukturering 
i Sykehuset innlandet HF. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. 
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3. Oppsummering 

Tabell 16 De totale ringvirkningen ved de tre sykehusene oppsummert 

Totale ringvirkninger Arbeidsmarkedsregion 

Arendal Kristiansand Flekkefjord 

Sykehusansatte og deres husholdning 

Ansatte på sykehuset (direkte)37 2 009 3 349 566 

Antall medlemmer i de ansattes husholdning38 4094 6 923 1178 

Konsumgenererte ringvirkninger39 

Sysselsatte som følge av konsumgenererte ringvirkninger 1 049 1903 338 

Konsumgenererte ringvirkninger 1,52 1,57 1,60 

Produksjonsgenererte ringvirkninger40 

Sysselsatte som følge av produksjonsgenererte ringvirkninger 15 58 3 

Produksjonsgenererte ringvirkninger 1,01 1,02 1,01 

Totale ringvirkninger 

Totalt antall sysselsatte i regionen som en følge av sykehuset 1064 1961 341 

Totale ringvirkninger (indirekte) 1,54 1,60 1,60 

Direkte og indirekte sysselsatte i andel av befolkningen i 
arbeidsmarkedsregionene 

3,40 % 3,20 % 2,52 % 

Kilde: Beregninger PwC 

Det er en grunnleggende forutsetning til modellen at husholdningen holder sammen ved flytting. Ved 
eksempelvis nedskalering av aktiviteten i Arendal med 1000 ansatte vil dette generere indirekte ringvirkninger 
på 540 personer, i tillegg kommer husholdningene til de berørte. 

På overordnet nivå er det tydelig at sykehuset har betydelige ringvirkninger på sine omgivelser, de er relativt 
stabile mellom lokasjonene, men Flekkefjord og Kristiansand har isolert sett noe større ringvirkninger enn 
Arendal.  

Når vi sammenligner de totale ringvirkningene med de som er gjennomført for Helse Møre og Romsdal HF41 og 
Sykehuset innlandet HF42 som har totale ringvirkninger på mellom 1,44 og 1,45 er våre beregnede 
ringvirkninger noe større. Differansen mellom våre beretninger og beregningene i ringvirkningsanalysen til 
Helse Møre og Romsdal HF, er knyttet primært til at andelen sysselsatte generert fra offentlig sektor er høyere i 
våre beregninger enn i ringvirkningsanalysen til Helse Møre og Romsdal HF. 

Tallene som fremkommer er et øyeblikksbilde basert på statistiske data, med innslag av subjektive korreksjoner 
av grunnlaget for å gi et mest mulig riktig bilde av de kjøp og de grupper sysselsatte som vurderes å være mest 
påvirket av geografisk nærhet til sykehusene for å kunne eksistere.  
Forholdstallene viser det relative styrkeforholdet mellom de tre arbeidsmarkedsregionen i 
forhold til hvilke region som vil bli størst påvirket av endringer i sykehusaktivitet.   
                                                             
37 Tabell 2 Antall ansatte ved de tre sykehuslokasjonene som bor i de forskjellige kommunesamarbeidene. 
38 Tabell 6 Antall medlemmer i de sykehusansattes husholdning 
39 Tabell 10 Privat og offentlig konsumgenererte ringvirkninger av sykehusansattes husholdning 
40 Tabell 15 Produksjonsgenererte ringvirkningene i form av sysselsatte 
41 Oslo Economics. (2012). Samfunnskonsekvenser - ny sykehusstruktur i Helse Møre og Romsdal HF. Oslo: 
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1. Bakgrunn 

1.1. Bakgrunn for transportregnskap 
Det er gjennomført trafikale beregninger for ansatte og pasienter/besøkende for å belyse samfunnsmessige 
kostnader knyttet til miljø, reisetid og ulykker i forbindelse med samfunnsmessig konsekvensanalyse av SSHF 
Utviklingsplan 2030. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forhold som fremtidig bosettingsmønster til de 
ansatte, omfang av desentraliserte spesialisthelsetjenester, og fremdrift til utbygging av 4-feltsvei. 

1.2. Avgrensninger 
I beregningene av samfunnskostnader har vi valgt å ta utgangspunkt i modell 1 (dagens sykehusstruktur) og se 
modell 3 (ett stort sykehus) opp mot denne. Vi gjør denne forenklingen ettersom modell 2 er knapt beskrevet i 
utviklingsplanen og at de fleste respondentene som følge av dette opplever det vanskelig å være presis i 
beskrivelsen av konsekvenser, utover at disse ligger et sted mellom modell 1 og 3. For modell 3 er det kun 
foretatt beregninger for lokalisering på Eg i Kristiansand (modell 3A). Modell 3B som er nytt sykehus på ny 
tomt er lokasjonsuavhengig, noe som medfører at beregninger ikke er gjennomførbart for dette alternativet.  

 

  

Side�341



Vedlegg_Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030
  

4 
 

 

2. Transportregnskap 

2.1. Reiseavstand 
Estimert gjennomsnittlig reiseavstand for pasienter/besøkende og ansatte er vist i tabell under. 

Tabell 1 Estimert gjennomsnittlig reiseavstand i 2030 

 

Kjøreavstand i km 

modell 1  modell 3 

Pasienter/besøkende 28,4 47,2 

Ansatte 15,4 38,2 

Kilde: Beregninger PwC 

Reiseavstand for pasienter og besøkende vil øke fra 28,4 km ved dagens sykehusstruktur (modell 1) til 47,2 km 
ved ett sykehus på Eg i Kristiansand (modell 3). Reiseavstand1 ved dagens sykehusstruktur (modell 1) er 
beregnet basert på pasientens hjemkommune og avstand til utskrivende sykehus. Det bemerkes at ikke alle 
opphold i dag skjer på sykehuset i eget opptaksområde: 

 Pasienter fra Listerregionen hadde i 2013 en fordeling hvor 37 % av døgn- og dagoppholdene var i 
Kristiansand mens 5 % var i Arendal2.  

 Pasienter med bostedsadresse i region Østre Agder hadde 12 % av sine opphold i Kristiansand  

 Pasienter fra Kristiansandsregionen tilbragte 11 % av sine opphold i Arendal.   

Hvis alle pasienter ble behandlet på nærmeste sykehus ville gjennomsnittlig reiseavstand vært 22,9 km ved 
dagens sykehusstruktur3.  

For ansatte vil gjennomsnittlig reiseavstand øke fra 15,4 km ved dagens struktur til 38,2 km ved samling til ett 
sykehus i Kristiansand4. Dette er med forutsetning om at dagens bosettingsmønster opprettholdes, noe som vil 
medføre lang reisevei for mange ansatte. 

Dagens befolkningsmønster tyder på at de ansatte er bosatt i den regionen som arbeidsstedet befinner seg.  
Dette varierer fra 85,8 % for Flekkefjord sykehus til 93,0 % for Kristiansand kommune. 

  

                                                             
1 Beregningene er gjort med bakgrunn i statistikk fra SSHF over faktiske døgn- og dagopphold i år 2013. 
Reiseavstand ved dagens sykehusstruktur (modell 1 og 2) er beregnet basert på pasientens bostedskommune 
samt reiseavstand til utskrivende sykehus. Reiseavstand ved ett sykehus (modell 3) er basert på pasientens 
hjemkommune samt reiseavstand til sykehuset på Eg i Kristiansand. Reiseavstand er beregnet fra 
administrasjonssenter i bostedskommune til sykehusets lokasjon, med unntak for sykehus i egen kommune 
(Kristiansand, Arendal og Flekkefjord) hvor reiseavstand er vektet basert på bydelenes folkemengde og 
reiseavstand til sykehuset. 
2 Beregningene er gjort på bakgrunn av antall opphold, uavhengig av pleietyngde og er ikke fordelt på 
akutt/elektiv kirurgi, og ikke hensyntatt eventuelle andre kontaktpunkter i sykehusoppholdet. Eksempel på 
sistnevnte er tilfeller hvor pasienten først oppsøkte Flekkefjord for så å bli transportert til 
Arendal/Kristiansand, hvor pasienten ble utskrevet. 
3 Asplan Viak beregning av reiseavstand til nærmeste sykehus ved eksisterende sykehusstruktur.  
4 Beregningene er med bakgrunn i oversikt fra SSHF over antall årsverk og bosetningskommune. Reiseavstand 
er beregnet basert på den ansattes bosetningskommune/bydel og reiseavstand til sykehus hvor den ansatte 
arbeider. Reiseavstander fra kommune til sykehus har samme beregning som for pasienter/besøkende. 
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Ved en eventuell utbygging av ett felles sykehus for Sørlandet ser vi følgende bilde: 

 Noen ansatte vil velge å pendle til nytt sykehus fra dagens bosted. 

 Noen ansatte vil søke seg over i kommunale stillinger. 

 Noen ansatte vil flytte nærmere nytt arbeidsted 

 Ny rekruttering vil i stor grad skje innenfor sykehusets arbeidsmarkedsområde 

To ytterpunkter kan legges til grunn for transportberegninger: 

1. Vi kan legge til grunn at alle ansatte blir boende der de bor i dag (lang pendleavstand) 
2. Vi kan legge til grunn dagens bosettingsmønster for sykehuset i Kristiansand. (kort pendelavstand) 

 

Alternativ 1 vil gi en gjennomsnittlig reiseavstand på 38,2 km. 

Alternativ 2 vil gi en gjennomsnittlig reiseavstand på 14,0 km. 

Dette er to ytterpunkter, mens virkeligheten trolig vil ligge en plass i mellom. For videre beregninger har vi lagt 
til grunn et anslag midt mellom disse ytterpunktene som heretter omtales som «middels anslag» hvor 
gjennomsnittlig reiseavstand er 26,1 km. I tillegg har vi «høyt anslag» som er dagens bosettingsmønster, og 
«lavt anslag» som er dagens bosettingsmønster for sykehusansatte i Kristiansand.  

Tabell 2 Reiseavstand som legges til grunn for transportberegninger 

Beregningsår 2030 
Reiseavstand i km 

modell 1 
Dagens bosettingsmønster 

og modell 3 
Dagens bosettingsmønster 

sykehuset i Kristiansand 
Middels anslag 

modell 3 

Ansatte 15,4 38,2 14,0 26,1  
Kilde: Beregninger PwC 

2.2. Reiselengde totalt 
Total årlig reiselengde er vist i figur under. For pasienter/besøkende er det anslått at total reiselengde5 på 30 
millioner km i modell 1 og 49 millioner km for midlere anslag modell 3. Total reiselengde6 for ansatte er anslått 
til 43 millioner km for modell 1 og til 73 millioner km for middels anslag modell 3.  

Tabell 3 Kjøreavstand totalt i 2030 

 Kjøreavstand millioner km 

modell 1 Middels anslag modell 3 

Pasienter/besøkende 29,7 49,4  

Ansatte 43,3 73,4  
Totalt 73,0 122,8  

Kilde: Beregninger PwC 

  

                                                             
5 Antall døgn- og dagopphold per år er basert på forventet aktivitetsnivå i 2030. Det er antatt 1 reise tur/retur 
ved dagopphold og 3 reiser tur/retur ved døgnopphold (eget opphold samt 2 besøkende i løpet av innleggelsen). 
6 Det er antatt 230 arbeidsdager per år ved 100 % stillingsandel. Antall årsverk er justert i henhold til behov 
som skissert i utviklingsplanen. 
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2.3. Reisemiddelfordeling 
Klimagassutslippene per reise vil variere i henhold til hvilket reisemiddel som benyttes. Med utgangspunkt i 
den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2009 har vi ved faglig skjønn gjort en vurdering av sannsynlig 
reisemiddelbruk7 for de ulike reiserelasjonene som vist i tabell. I etterkant har det blitt gjennomført en 
reisevaneundersøkelse ved de ulike sykehusene. Undersøkelsen samsvarer ikke 100 % med antakelsene gjort i 
denne analysen, men avvikene er så små at vi mener forutsetningene som er gjort mht. reisemiddelfordeling i 
denne analysen er robust. Bilen står for det aller meste av reisene i regionen, og avstandsfaktoren gjør mye 
større utslag i beregningene enn om man justerer kollektivtrafikk eller gang/sykkel opp eller ned et par prosent. 
Vi har forutsatt at bruken av miljøvennlig transport er størst internt i by og at den avtar ved lange reiser. Dette 
har sammenheng med at bruken av sykkel og gange faller bort på de lange reisene. Det er forutsatt vesentlig 
mer bruk av buss mellom Arendal og Kristiansand enn mellom Flekkefjord og Kristiansand. Dette henger 
sammen med et helt annet busstilbud, og det samsvarer med funnene i den nylig gjennomførte 
reisevaneundersøkelsen ved sykehuset. 

Tabell 4 Fordeling av reiser for hhv. kollektiv, sykkel/til fots og bil 

Kilde: Nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2009 

2.4. Samfunnsmessige kostnader 

Kostnader miljø 
Forventet CO2-utslipp er på anslagsvis 8 500 og 14 500 tonn for de to modellene. Basert på en antatt pris på 
NOK 250 per tonn co2-ekvivalenter8 så blir den årlige kostnaden9 henholdsvis MNOK 2,2 og MNOK 3,7. 
Økning i miljøkostnader er beregnet til MNOK 1,5.  

Tabell 5 Beregnede kostnader for CO2-utslipp i 2030 

 

Tonn CO2 per år MNOK per år 

modell 1 
Middels anslag 

modell 3 
modell 1 

Middels anslag 
modell 3 

økning 

Pasienter/besøkende 3 504 5 870 0,9 1,5 0,6 
Ansatte 5 106 8 735 1,3 2,2 0,9 
Totalt 8 610 14 604 2,2 3,7 1,5 

Kilde: Beregninger PwC 

                                                             
7 Basert på resultater fra nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2009 
8 I rapport "Vurdering av framtidige kvotepriser" fra "Etatsgruppen for Klimakur 2020" fra år 2009 oppgis det 
følgende kvotepriser per tonn som middels anslag. År 2015: NOK 210, år 2020: NOK 320 og år 2030: NOK 
800. http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2545/ta2545.pdf. Markedet for CO2 kvoter har 
svekket seg siden 2009 med kvotepriser på under 50 NOK/tonn. Forutsetning om NOK 800 i 2030 er i 
overkant av hva som kan forventes. I beregningene er det benyttet NOK 250 per tonn i mangel av konsensus de 
senere år rundt forventede priser i 2030.  
9 Årlig kostnad er beregnet som total reiselengde * kost per tonn CO2 * utslipp per km for henholdsvis bil og 
kollektiv transport 

 Andel reiser 
Interne reiser i 
Kristiansand 

Interne reiser i 
Arendal 

Interne reiser i 
Flekkefjord  

Reiser fra Arendal, 
Grimstad, Mandal og 
Knutepunkt-kommunene 
til Kristiansand: 

Reiser 
Kristiansand, 
Grimstad til 
Arendal: 

Reiser 
Østre 
Agder til 
Arendal 

Alle øvrige 
reiserelasjoner 
mellom 
kommuner: 

Kollektiv 7 % 5 % 3 % 7 % 7 % 5 % 1 % 

Sykkel/ til 
fots 

30 % 30 % 30 %                                 0 %  
0 % 

 
       0 % 

 
            0 % 

Bilandel 63 % 65 % 67 % 93 % 93 % 95 % 99 % 
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Det er antatt en kost på NOK 250 per tonn CO2 selv om kvotene handles til langt lavere priser i dagens marked. 
Kvoter har historisk blitt solgt i området NOK 30-250 per tonn CO2. Det er uttrykt politisk vilje i Norge om at 
det opprettholdes et effektivt marked for CO2-kvoter og det er uttrykt villighet til å finansiere prosjekter til 
priser over dagens markedsnivå. 

Det er forutsatt CO2-utslipp10  for lette kjøretøy i 2030 på 123 g/km. For kollektivtrafikkipp på 62 g/km for 
busspassasjerer11. Det er forutsatt en kollektivandel12 på rundt 5 %. 

Kostnader ulykker 
Ulykkeskostnader er beregnet basert på gjennomsnittlig ulykkestall for Norge. Beregningene viser at 
ulykkeskostnader øker med MNOK 28 ved middels anslag for modell 3 

Tabell 6 Beregnede ulykkeskostnader i MNOK 

 
Økning ved middels 

anslag modell 3 

Pasienter/besøkende 11,0  

Ansatte 16,9  

Totalt 27,9  

Kilde: Beregninger PwC 

Ulykkeskostnader er beregnet basert på gjennomsnittstall for tilfeller per km for Norge som er multiplisert med 
kostnader per tilfelle for kategoriene Drepte, Hardt skadde, Lettere skadde. Benyttede verdier i beregningene er 
vist i tabell under.  

Tabell 7 Forutsetninger til beregninger ulykkeskostnader 

 
Kostnad per tilfelle i TNOK13 Tilfeller per millioner km14 

Drepte 37 897 0,005 

Hardt skadde 11 635 0,019 

Lettere skadde 766 0,195 

Kilde: Statens Vegvesens nyttekostnadsanalyseverktøy Effekt 6.54 og Transportøkonomisk institutt, "Utvikling 
av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge" 

Økt kjørevei ved modell 3 sammenlignet med modell 1 og 2 vil i hovedsak skje på E18 og E39 som forventes 
utbygd til møtefri motorvei som har betydelig lavere ulykkesstatistikk enn normal veistandard i Norge15. 
Utbygging av møtefri motorvei og andre forebyggende tiltak vil redusere kostnader relatert til ulykker.  

                                                             
10 Simulering av forventet CO2 utslipp per km for lette kjøretøy i 2030 er utført ved bruk av Statens Vegvesen 
nyttekostnadsanalyseverktøy "Effekt 6.54" ved benyttelse av inputparametere 1 km veg, 50 km /t fartsgrense og 
antatt 40 % dieselandel på lette kjøretøy 
11 Utslipp for buss per passasjerkilometer iht. "Klimakur 2020" arbeidsnotat "Sektoranalyse transport" side 238 
fra Klima- og forurensningsdirektoratet. 
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/klimakur/KlimakurTransport.pdf  
12 Anslag basert på RVU 2009 - tall for Kristiansand og Agderbyen. 
13 Kostnader per tilfelle er utledet fra simulering i Statens Vegvesens nyttekostnadsanalyseverktøy Effekt 6.54. 
14 Oversikt over ulykkestall per km for kategoriene Drepte, Hardt skadde og Lettere skadde er hentet fra side 5 i 
TØI sin rapport "Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge". 
Transportøkonomisk institutt. 
15 Dette er dokumentert i TØI sin rapport "Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i 
Norge". https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1323-2014/1323-2014-
elektronisk.pdf  
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Kostnader tid 
Beregningene viser at middels anslag for modell 3 har MNOK 55,5 høyere tidskostnader enn modell 1. 

Tabell 8 Beregnede tidskostnader i MNOK 

 Økning ved middels 
anslag modell 3 

Pasienter/besøkende 19,6  

Ansatte 35,9  

Totalt 55,5  
Kilde: Beregninger PwC 

Beregnede tidskostnader per km16 er basert på angitte kostnader per type reisende og formål som i tabell 
under17. I beregningen er kostnadene justert i henhold til konsumprisindeksen i perioden 2009-2014. Det er 
hensyntatt fordeling av reisende mellom kategoriene kollektivt, bil, sykkel og til fots18 i henhold til Tabell 4. 

Tabell 9 Forutsetninger beregning av tidskostnader i 2009-kroner per time 

 
I tjeneste Til/fra arbeid Fritid 

Bilfører 380 90 77 

Bilpassasjer 380 90 77 

Kollektiv 380 60 46 

Gang 146 146 146 

Sykkel 130 130 130 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, "Den norske verdsettingsstudien, Sammendragsrapport".   

                                                             
16 For tidskostnader ansatte er det benyttet verdier for "til/fra arbeid", mens det for besøkende/pasienter er 
benyttet verdier for "fritid". 
17 Tall for 2009 er hentet fra "Den norske verdsettingsstudien, Sammendragsrapport" fra Transportøkonomisk 
Institutt. https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2010/1053-2010/1053-
2010-sammendragsrapport-el.pdf  
18 Det er for dagens sykehusstruktur (modell 1) er det beregnet en kollektivandel på rundt 5 %, mens andel 
syklende og gående er beregnet til henholdsvis 10 % og 5 %. For ett sykehus (modell 3) er andelen gående og 
syklende noe lavere.  
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3. Oppsummering 

Basert på trafikale beregninger for ansatte og pasienter/besøkende så er det gjort anslag på tilhørende 
økonomiske samfunnsmessige konsekvenser. Det er anslagvis MNOK 85 høyere årlige kostnader ved middels 
anslag modell 3 enn ved modell 1. Middels anslag for modell 3 er basert på antakelse om et midtpunkt for 
reiseavstand mellom dagens bosetningsmønster for dagens ansatte og dagens bosetningsmønster for sykehuset 
i Kristiansand.  

Tabell 10 Samfunnsmessige kostnader ved middels anslag i MNOK 

 

Økning ved middels anslag modell 3 

Ansatte Pasienter/besøkende Totalt 

CO2-utslipp
19

 0,6 0,9 1,5 

Tidskostnader
20

 35,9 19,6 55,5 

Ulykkeskostnader
21

 16,9 11,0 27,9 

SUM 53,3 31,5 84,9 

Kilde: Beregninger PwC 

Det er faktorer som kan tyde på at nytt bosetningsmønster over tid vil bli sterkere sentrert rundt sykehuset i 
Kristiansand ved modell 3, noe som medfører kortere reiseavstander og samfunnsmessige kostnader.  

 Lokalt vil det komme nye stillinger i kommunalt helsevesen og desentraliserte spesialisttjenester som 
vil tiltrekke seg personell som i dag arbeider på sykehus. 

 Fremtidig generasjonsskifte hvor nyansatte og nyetablerere vil søke bosted i nærheten av arbeidstedet.   

Tiknytning til lokalmiljø gir på den annen side økt tilbøyelighet for ansatte til å tolerere lengre arbeidsvei.  

Det er stor usikkerhet knyttet til alle disse faktorene slik at totale samfunnsmessige kostnader ikke kan 
beregnes eksakt for modell 3. Over tid kan det forventes en bevegelse i retning mot et bosetningsmønster som 
for dagens ansatte på sykehuset i Kristiansand.  Lav og høyt anslag utgjør henholdsvis MNOK 20 og MNOK 150 
høyere samfunnsmessige kostnader. En videre utbygging av møtefri motorvei på Sørlandet vil kunne redusere 
både ulykkes- og tidskostnader betydelig. 

  

                                                             
19 Tabell 5 Beregnede kostnader for CO2-utslipp i 2030 i MNOK 
20 Tabell 8 Beregnede tidskostnader i MNOK 
21 Tabell 6 Beregnede ulykkeskostnader i MNOK 

Side�347



Vedlegg_Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Utviklingsplan 2030

10

4. Kilder

Kildeliste:
29, S. (2012). Morgendagens omsorg. HOD.

Bhuller, M. S. (2009). Inndeling av Norge i arbeidsmarkedsregioner. Statistisk Sentralbyrå.

Helse Sør- Øst RHF. (2013). Strategisk utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. Oslo: Helse Sør-Øst.

Knutepunkt Sørlandet. (2014, Juni 30). Knutepunkt Sørlandet . Hentet Juni 30, 2014 fra om Knutepunkt
Sørlandet: http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=86&back=1&MId1=183

North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of Politic al Economy, 243-258.

Oslo Economics. (2012). Samfunnskonsekvenser - ny sykehusstruktur i Helse Møre og Romsdal HF. Oslo: Oslo
Economics.

Selstad,T., Grefsrud, R., & Hagen, S. (2005). Sykehusog Samfunnet, Regionale virkninger v omstrukturering
i Sykehusetinnlandet HF. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer.

© 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS,
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS,
PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er
separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Side�348



Saksmappenr: 2014/5-10
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

131/14 Setesdal Regionråd - Styre 22.10.2014

Spegelmelding - moglegheitsstudie - Kommunereforma og 
Setesdal

Tilråding:
Styret godkjenner framlegg til prosess som skissert. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret handsama sak om innleiande drøfting til kommunereformen i februar 2014.
Kommunereforma var så tema for felles kommunestyremøte / Setesdalstinget 18.06.2014.
Frå forslagsstillar i Setesdalstinget vart det understreka ønskje om fokus på nærheit i 
tenesteproduksjon og demokrati.

Representantskapen bad styret gå vidare med spegelmelding/ konsekvensutgreiing parallelt med 
prosessane som staten og fylkesmannen, jf saksopplysingane nedanfor.

Representantskapet drøfta aktuelle oppfølgingspunkt frå Setesdalstinget m.a.
- Utgreiing 3-5 kommunar som del av Fylkesmannsprosess
- Spegelmelding/ Konsekvensutgreiing -  i regi av SR inkl. forbetring av interkommunale samarbeid. 
- Status- kartlegging – at den kunne føregå kommunevis/ ev felles
- Definering av tenester/ kjerneoppgåver/ mandat – kommunevis- regionalt
- Kommuneøkonomi – kraftkommuneinntekter- nasjonal utfordring – vidare drøfting via KS/ LVK / 

USS

Ein var samde om at fellesarbeid ikkje skulle binde opp einskildkommunar.

2. Saksopplysningar

Representantskapet - 18.06.2014,  sak 5/14,  vedtak:
«Representantskapet ber styret drøfte og konkretisere vidare arbeid med utgangspunkt i 
momentlista frå representantskapsmøtet.»

Framlegget vart samrøystes vedteke.

I styremøtet 17.09.2014 vart styret introudsert til stikkord om måtar å organisere eit slikt prosjekt og å 
arbeide ut ein prosess med ekspertutgreiing – og ev ekspertpanel som grunnlag for vidare politiske 
drøftingar.

Saka er sidan drøfta og forankra i Rådmannsutvalet.

Saksframlegget har hatt sideblikk på spegelmeldinga som følgde strategiarbeidet ved Sørlandet 
sjukehus og idear frå Tankesmie ved Distriktssenteret i Steinkjer.
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Ein har prøvd å finne ei tenleg form utan for stor grad av overlapp med Kommunereform arbeidet som 
Fylkesmannen gjennomfører i samarbeid med kommunane, og at dette heller skal bli eit supplerande 
arbeid i høve dette.

3. Vurdering
Kommunereforma har tempo og ein framdriftsplan som tilseier at andre prosessar må raskt  for å ev å 
frambringe anna relevant kunnskapsgrunnlag ved sida som samstundes er konkret i høve Setesdal –
og som kan vere omsyn og faktorar å halde fram i kommunestrukturdrøftingane.

Regjeringa sitt ekspertutval er bedt om å greie ut prisnipp og kriteria for ny kommunestruktur som skal 
ivareta kommunane sine fire funksjonar som:
- Demokratisk arena
- Tenesteytar
- Samfunnsutviklar
- Myndigheitsutøvar

Prosessane som er sett i gong frå nasjonalt hald har føringar og virkemiddel i høve utgreiingar og 
informasjon/involvering av innbyggjarane som opptakt til ev vedtak om samanslåing. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har utvikla verkty som tek opp faktorarar som 
befolkning og demografi, sysselsetting (privat og offentleg), næringssamansetning og pendling, 
kommuneøkonomi  mv. – som og kan nyttast aktivt for å framskrive situasjonar i dette arbeidet.

Samfunnsmessige verknader
Ein oppfattar at Kommunereforma er ein strukturdebatt langt meir enn ein innhalds- og verdidebatt 
om kva kommunane skal vere i framtida. - Og primært ein debatt isolert på «kommunal drift» og 
kommune med organisasjonsform slik ein kjenner den i dag. Det er lagt opp til at oppgåver på 
regionnivået ikkje skal drøftast – og følgjeleg heller ikkje konsekvensane for samfunnet rundt på 
individ eller organisasjonsnivå som vil bli influert av den strukturen ein måtte lande på. Ein 
moglegheitsstudie bør femne om sideverknadene for lokalsamfunn mv.

Modell-tenkjing:
Slik ein ser det kan det vere av interesse å arbeide med t.d. 3 modellar og konsekvensane av desse:
- «Småkommune»-modell  
- «Storkommune»-modell
- Hybrid-modell – generalist og spesialistkommune – ev. med supplement av interkommunalt 

samarbeid / private tenesteleverandørar.

Avgjerande faktorar for distriktsutfordringa – og samla samfunnsutvikling er rammevilkåra / nasjonal 
politikk. Det er relevant å vite om målet om busetting i heile landet skal vidareførast eller avviklast, 
om ein skal «levere» levande lokalsamfunn -  berekraftig folketalsutvikling – og om det er ei nedre 
kritisk grense i høve distriktskommunane. I studien må ein sette slike føresetnader.  

I distrikt med utfordringar i sær på folketal, demografi og næringsutvikling er omstillingsevne og 
utviklingskapasitet framover umåteleg viktig  - og eit element som ein meiner bør vere del av ein 
moglegheitsstudie – sjølv om tenestene ikkje er «lovpålagte» p.t.

I tankesmia i Distriktssenterregi var ein innom trongen for å tenkje differensierte modellar – og at 
verkty må vere eigna i høve utfordringa eller definerte utviklingsmål/kriteria. Døme: «Dersom målet 
var berekraftig folketalsutvikling – korleis ville ein organisere seg for å få det til?» - Vil svaret då vere 
kommunesamanslutning eller samarbeid mellom eksisterande kommunar eller gjennom andre 
samarbeidskonstellasjonar? I yttarste konsekvens kan ein og sjå føre seg at det er statleg 
kravsspesifikasjon og rammestyring – og at kommunane som organisasjon kan reduserast ned til eit 
lokalt «bestillerorgan» for tenestekjøp. Modell og verknader må kunne ta høgde for og drøfte ev. 
radikale endringar.

Kriteria frå Vabo-utvalet (2014) fokuserte på :
 Tilstrekkeleg kapasitet
 Relevant kompetanse
 Tilstrekkeleg distanse
 Effektiv tenesteproduksjon
 Økonomisk soliditet
 Valfridom
 Funksjonelle samfunnsutviklingsområde
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 Høg politisk deltaking
 Lokal politisk styring
 Lokal identitet

Ein la og til grunn at det skal vere brei oppgåveportefølgje og statleg rammestyring til kommunane 
framover. Ei moglegheitsstudie må ha desse kriteria i botn som føring/premiss for drøfting av 
moglegheiter og konsekvensar.

I innleiande drøftingar i Setesdal har ein særleg fokusert kriteria/ parametrar som demokrati ( 
representasjon/ involvering), nærheit (tenester), kompetanse / kvalitet, økonomi, 
robustheit/sårbarheit.

Oppdraget bør omfatta både tilhøve og verknader ein kan prissette  (investeringar og driftskostnader, 
personal-, produksjonskostnad for tenester, og indirekte kostnader (samfunnskostnader 
kostnader/nytteeffektar for dei som har tilgrensande aktivitet/samarbeid – og på individnivå)

Studien bør og kunne skilder ikkje –kostnadssette konsekvensar og verknader, t.d. tilhøyre/ tryggleik, 
identitet, og omstillingskostnader.

Mandat og avgrensing av oppdrag: Overordna tilnærming / mandatet bør slike ein ser det ha som 
utgangspunkt  - å bidra til å finne optimale løysingar og modellar og verkty med siktemål for politisk 
drøftingar om:

 Korleis sikre berekraftig samfunnsutvikling i Setesdal?

Konkrete analyseområde / tema må truleg avgrensast og at ein vel ut nokre «case» for å illustrere 
tematikk / ulike politikk/tenesteområde.- Ein bør og drøfte om det bør vere ein nærare definert tids-
planhorisont i avgrensinga av arbeidet.

Metode: Mogleheitsstudien blir tilrådd utarbeidd som ei «ekspertutgreiing»  - der ekstern kompetanse 
blir engasjert til å kartlegge, modellere og utgreie aktuelle modellar og tilhøyrande drøfting av 
påreknelege verknader og moglegheiter. Ein ser føre seg at det vil vere aktuelt med både kvalitative 
og kvanitative delar – og høve til dokumentinnsamling/intervju, samt møte med oppdragsgjevar og 
andre under vegs - fram mot ei framlegging og brei politisk verkstad. 

Kostnad / finansiering:
Ein føreslær at arbeidet får ei økonomisk ramme på 200 `i 2014 (budsjett) og inntil 200` i 2015 til 
eksterne tenester + 100` til Setesdalsting/ dagsseminar ved framlegging av arbeidet.

Organisering:
 Prosjekteigar / styringsgruppe: styret i SR
 Adm. prosjektgruppe: Rådmannsgruppa + fylkesrådmannen og dagleg leiar
 PA: dagleg leiar

Framdrift 2014-2015
 okt: styrehandsaming skisse + mandat
 nov: tinging - ekspertutgreiing
 des – mars: utgreiingsfase
 april - innspelsmøte - drøfting –prosjektgruppe
 mai innspelsmøte – drøfting styret SR 
 juni: dagseminar: rapportframlegging + ekspertpanel – politisk drøfting.

Dagleg leiar tilrår at arbeidet blir sett i gang på dette grunnlag og at ein innhentar alternative tilbod på 
oppdragsutføring innafor «fast-pris». Vidare at prosjektgruppa får i oppdrag å spisse mandat og 
avgrense oppdraget med sideblikk på drøftingane i styremøte 22.okt 2014.

Valle, den  13.10.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Vedlegg
1 Særutskrift - Innleiande drøfting  - Kommunereforma og 

Setesdal
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Saksmappenr: 2014/5-0
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

26/14 Setesdal Regionråd - Styre 26.02.2014

Innleiande drøfting  - Kommunereforma og Setesdal

Tilråding:
Styret ber styreleiar, nesteleiar og dagleg leiar om å utarbeide framlegg til program til felles 
kommunestyre / Setesdalsting i mai - med Kommunereforma som eit hovudtema.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 26.02.2014 

Handsaming:
Framlegg frå styreleiar:
Som tilrådinga med følgjande endring: 
Styret ber styreleiar, nesteleiar og dagleg leiar om å utarbeide framlegg til program til 
felles kommunestyre / Setesdalsting i mai - med Kommunereforma som eit tema.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Styret ber styreleiar, nesteleiar og dagleg leiar om å utarbeide framlegg til program til 
felles kommunestyre / Setesdalsting i mai - med Kommunereforma som eit tema.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret i Setesdal regionråd bad i styremøte 21. januar 2014 om at det vart lagt fram ein sak til   

drøfting om Kommunereforma i påfølgjande møte. Regionen var og godt representert i 

konferanse om temaet 22.-23 jan som opptakt til vidare drøfting og for å få kunnskap  i høve 

temaet.

2. Saksopplysningar
Kommunereforma:
Regjeringa har signalisert at dei ønskjer å redusere talet på kommunar i Noreg.
Kommunal og regionaldepartementet legg fortløpande ut stoff i høve temaet og korleis dei vil 
legge til rette for lokale prosessar for å kome fram til den framtidige strukturen.
I dette ligg at ein implisitt må drøfte både innhald og tenester (oppgåver), geografi – og kva rolle 
ein ser føre seg at kommunane skal framover – t.d. i høve å understøtte busettingsmønster v.s. 
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spegling av sentralisering. Bakanforliggjande grunntankar om trong for stateleg styring vs lokalt 
sjølvstyre vil vere førande for utviklinga av framtidig tenestetilbod og kommunestruktur. 

Regjeringsplattforma og politikk i høve kommunane:
Partia som samla seg om “Sundvollen-avtala” – plattforma for ny regjering hausten 2014. Dei var 
samde om at dei ønskja færre, større og “meir robuste” kommunar.
…”Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir 
fattet i perioden jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en 
gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunen, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer 
makt og myndighet til mer robuste kommuner”

Nokre signal og føringar p.t.:
Regjeringspartnarane  var ikkje samde om kor sterk grad av tvang ein skulle nytte for å få 
fortgang i restruktureringa  og reforma.  Medan både Høgre og Framstegspartiet vil fjerne 
fylkeskommunen – er dei to andre partia (Venstre og Kristeleg folkeparti) i mot det – men opne 
for færre og større kommunar. “Robustheit” blir gjerne kopla til kompetanse og kapasitet – og 
nye omgrep som spesialistkommunar er kome opp i drøftingane.
I forlenginga av dette kan ein og sjå føre seg ei samla forvaltingsreform som munnar ut i større –
regionkommunar – og desentralisering av oppgåver og ansvarsområde frå regionalnivået og 
større grad av sjølvstyre i dei nye einingane. Samstundes kan det vere naturleg å sjå på 
grensejusteringar i høve inndelinga i dag for å få naturlege avgrensingar av ei ny inndeling.

Regjeringa har signalisert at ein vil følgje frivillig line og spelt ut incentiv og ordningar for at 
kommunane skal vere med og føreslå endringar.  

Ekspertutval:
Regjeringa har oppnemnt eit ekspertutval for å greie ut prinsipp og kriteria for ny 
kommuneinndeling. Kriteria skal ivareta kommunane sine fire funksjonar som:
• demokratisk arena
• tenestytar 
• samfunnsutviklar 
• myndigheitsutøvar
Utvalet er bedt om å legger fram to delutgreiingar – den første innan 24.mars 2014 – og den 
andre innan 1.desember 2014. (Mandat - sjå vedlegg)

Informasjon om incentiv-ordningar osb følgjer bakanfor.

3. Vurdering

Kommunereforma og Setesdal:

Kommunereforma handlar både om dagens oppgåver og tenester til innbyggjarane – men det kan og 

omhandle framtidig rolleutvikling, kva tenester og oppdrag kommunane skal ha i høve 

samfunnsutvikling – innovasjon og berekraft på vegne av landsdel – eller nasjonen. Vidare kan 

reforma vere ein strategi eller eit verkty i statleg dirskurs og retningskifte – t.d. i høve sentralisering, 

effektivisering, spesialisering,  berekraft, areal og ressursforvalting, busettingsmål  osb. 

Kor aktivt ein skal gå inn i kommunereform- debatten er ei strategisk og politisk vurdering og 

avgjerd.  

Kommunane blir i første omgang utfordra til å ta stilling til å setje i gong utgreiingar kvar for seg eller 

i lag med fleire. - Om Regionrådet  skal vere arena for samråding og drøfting kan og vere naturleg å 

drøfte no i tidleg fase. 
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Det er usikkert kor raskt kommunereforma vil finne si form – og korleis kommunane i Setesdal vil 

vere best tente med å agere.  Men – det kan vere av interesse å kartlegge eigen ståstad,  drive 

kunnskaps- og informasjonsformidling og  avdekke  interessa for å ev å arbeide vidare med temaet. 

Ein kan sjå føre seg alternative strategiar for ev aktiv påverknad av «samfunnsoppdraget»  

kommunane har i høve eigne innbyggjarar og kva som ein ventar vil tene dei best over tid.

Kommunane i Setesdal kan og velje ulike strategiar i høve kva ein meiner er tenleg framdrift. Ein kan 

velje å vente på ein meir «endeleg» stateleg politikk og rammekrav og «utteikning» av ny 

kommuneinndeling  før lokal tilpassing, eller om ein vil starte med å kartlegge og førebu drøftingar 

for å ha ei meir aktiv rolle i utforminga og grunngjeving for framlegg til løysingar i regionen

Intensjonen no kan vere å avklåre om ein skal søke løyving til å greie ut noko i vår region – og kva 
drøftinga skal avklåre.
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I dette ligg at ein implisitt må drøfte både innhald og tenester , geografi – og kva rolle ein ser føre 

seg at kommunane skal framover og korleis ein kan legge til rette for å trygge både kompetanse og 

kapasitet , jf. krav om meir «robustheit».  Vidar at ein kan sondere interessa for vidare drøftingar

lokalt /regionalt.

I tillegg til alternative strategiar vil det og vere tenleg å sjå på konsekvensar av ulike modellar – og 

slik medverke til informasjon og «folkeopplysing» som opptakt til ei pårekneleg innbyggjarhøyring i 

valperioden.

Aktuell tilnærmingar – frå status quo til framtidsbilete:

Gjennom ulike faser og milepelar som grunnlag for avgjerd om ein ønskjer å gå vidare i ein prosess. 

Kommunane kan velje å avvente heile reforma  eller velje å sjå nærare på alternative strategiar og 

grad av påtrykk for å påverke eigen framtid. Dvs alt i frå å ikkje føretake seg noko til t.d.å setje i gang 

eit pilotprosjekt “Case Setesdal” og utvikle ulike framtidsbilete som både kan danne grunnlag for 

lokale/regionale og nasjonale drøftingar framover. Ulike scenario kan vere: 

• Status Quo – 4 noverande kommunar

• Færre og større kommunar i Setesdal - inkludert ev. grensejusteringar

• Spesialist og generalist-kombinasjon (t.d. Kristiansand +  Setesdal (1, 2 eller fleire 

lokalkommunar)

• Interkommunalt samarbeid / ein forsterka Regionkommune Setesdal (med framtidig 

desentraliserte oppgåver frå regionalt nivå)

• “Nyskapingsmodell” - Utgangspunkt i mål om kva tenester ein vil tilby i framtida - utvikling 

av t.d. meir “autonome regionar” /konstellasjonar etter europeiske modellar – jf. Italia – eller 

pilotsatsinga Valdres natur- og kulturpark 

1.2  Nøktern - stegvis tilnærming og utsjekk i høve kommunevise drøftingar

Ein måte å arbeide med temaet på framover er å legge opp ein stegvis prosess med høve til 

samråding  og koordinering mellom kommunane.  Og undervegs å greie ut kva som framover vil 

vere mest tenleg for innbyggjarane i kommunane i Setesdal. I dette ligg at ein rår til å fokusere 

oppgåver og tenester ( framfor struktur).

Fase 0 : Forstudie – kommunereform

I « fase 0» kan ein avklåre om kommunane vil ta ei aktiv rolle i kommunereform-drøftingane 

gjennom å påverke og føreslå sjølve – eller om ein vil vente på meir haldfast nasjonal politikk og 

statlege føringar/grep.

1. Informasjon og involvering – felles kommunestyre /Setesdalsting – mai 2014

2. Utsjekk av interesse og forankring av ev initiativ til å drøfte reforma vidare i lokalt/regionalt 

perspektiv – Plenumsdrøfting Setesdalstinget  + ev. kommunevise drøftingar - juni 2014

3. Oppsummering – styret/ representantskap Setesdal regionråd – juni 2014
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Fase 1: Forprosjekt – kommunereform

I «fase 1» (forstudie) kan ein t.d.  drøfte alternative strategiar i høve eit ev forprosjekt – med aktuelle 

premiss/ føringar frå dei ulike kommunane – og skisse til prosess osb.

• Mandat - prosess

• Alternative strategiar – tema og føringar/premissar  for utgreiingar

• Forankring og involvering – kommunestyrenivå

• Utgreiing – eksternt kompetansemiljø

• Innbyggjarinvolvering - høyring

• Politisk handsaming

• Konkludering - ev vidare prosess – framlegg endra kommunestruktur

Fase 2 Hovudprosjekt

• Formell gang for eventuelle kommunevis grensejusteringar / kommunevise initativ til 

samanslåingsprosessar – jf nasjonalt regelverk.

Oppsummering  og tilråding:

I samråd med rådmennene tilrår ein å starte arbeidet med å sette Kommunereforma som tema på 

dagsorden i felles kommunestyre / Setesdalsting  i mai 2014. (Ein føreset at ekspertutvalet innan 

den tid og har konkretisert  kriteria og prinsipp som vil vere førande for drøftingane.)

Programmet kan gå ut på kunnskapsformidling og relevant informasjonsflyt som grunnlag for 

plenumsdrøfting og påfølgjande kommunevise drøftingar.

Ein føreslær at Arbeidsutvalet ( styreleiar, nestleiar og dagleg leiar) førebur programmet.

Styret drøfter ev vidare oppfølging (ev forstudie/forprosjekt) og førebur tilråding til 

representantskapet i juni 2014.

Valle, den  19.02.2014

Signe Sollien Haugå

dagleg leiar
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Vedlegg: 

Utdrag frå Kommunal og regionaldepartementet sine nettsider:

«Prosess	for	kommuner	som	vurderer	sammenslåing

Utredning	

Kommuner som vurderer å slå seg sammen vil være tjent med å gjennomføre en utredning av 

konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing. Departementet gir økonomisk støtte til å 

gjennomføre utredninger. Betingelsene for å motta slik støtte kan du lese mer om her.

Det er kommunene selv som står ansvarlige for å gjennomføre utredningen. Som regel velger man å 

benytte ekstern bistand til selve utredningen. Til hjelp i utredningsarbeidet har departementet 

utarbeidet en analyseveileder for kommuneinndeling. Veilederen bygger på rapporten Kriterier for 

kommuneinndeling, utarbeidet av Østlandsforskning, og tidligere versjoner av veilederen.

Informasjon	og	innbyggerhøring	

En ferdig utredning kan fungere som et diskusjonsgrunnlag i den videre prosessen frem mot en 

eventuell beslutning om sammenslåing. De fleste kommuner som vurderer sammenslåing velger å 

gjennomføre innbyggerhøringer i en eller annen form. Det er imidlertid ikke et lovbestemt krav at 

det skal gjennomføres innbyggerhøringer.

· Bestemmelsen om innbyggerhøring finner du i inndelingslova § 10.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

5.4 Høyring av innbyggjarane og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i lovutkastet, 

under omtalen av § 10.

· Departementet gir økonomisk støtte til gjennomføring av informasjonstiltak og innbyggerhøringer. 

Betingelsene for å få slik støtte kan du lese om her.

Vedtak	om	sammenslåing	

Det er kommunestyrene selv som fatter vedtak om at de ønsker å slå seg sammen. Deretter sender 

kommunene søknad om sammenslåing via fylkesmannen. Den endelige beslutningen om 

sammenslåing fattes av kongen i statsråd, forutsatt at alle de involverte kommunene ønsker 

sammenslåing. Ved lokal uenighet avgjøres saken i Stortinget.

· Bestemmelsen om vedtak finner du i inndelingslova § 4.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

6 Om kva instans som har avgjerdsmakt og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i 

lovutkastet, under omtalen av § 4.
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Fra	vedtak	til	faktisk	sammenslåing	

Etter at sammenslåingen er vedtatt skal sammenslåingen gjennomføres.

· Inndelingslova §§ 25-27 gir bestemmelser om hvordan en sammenslåing skal gjennomføres.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

8 Særlege reglar for gjennomføringsfasen og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i 

lovutkastet, under omtalen av §§ 25-27.

· Analyseveileder for kommuneinndeling beskriver viktige momenter i denne prosessen.

Kjelde: KRD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommunejuss/kommunestruktur-

.html?id=540087

Økonomisk	støtte	til	utredning
Når det gjelder økonomisk støtte til utredninger av kommunesammenslåing har departementet 

midler til dette over statsbudsjettet kap. 571 post 64.

Når kommunene vil søke om midler til utredningsarbeid er det flere forhold som vli bli lagt vekt på. 

Det stilles følgende betingelser for økonomisk støtte til utredninger:

 For å sikre god lokal forankring må det foreligge flertallsvedtak i kommunestyrene om at det 

er ønskelig å utrede sammenslåing, slik at kommunene ikke trekker seg underveis og at 

utredningen ikke blir fullført.

 Departementet forutsetter videre at kommuner går inn med midler selv til en slik utredning, 

slik at kommunene også på denne måten forplikter seg til å fullføre en ressurskrevende 

utredning.

 Departementet forutsetter at det i søknaden blir gjort rede for hvordan resultatene av 

utredningen skal presenteres i kommunene, og hvordan innbyggerne skal høres.

En rekke kommuner har tidligere mottatt støtte til utredninger. Støttebeløpene har variert, noe av

hengig av antall kommuner og omfanget av utredningen.

Søknader om støtte til utredning av kommunesammenslåing skal sendes via fylkesmannen til 

vurdering. Departementet finansierer på vegne av staten. Ved søknader om utredning av 

kommunesammenslåing kontra interkommunalt samarbeid, kan det legges opp til delt statlig 

finansiering mellom fylkesmann og departement.

Sjå: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommunejuss/kommunestruktur-

/krd/komsam/okonomisk-stotte-til-utredning.html?id=414447

Sist oppdatert: 16.10.2013 Kjelde: KRD.no

Side�359



Setesdal Regionråd – eit samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle

Setesdal Regionråd | Kommunehuset, N-4747 Valle | Telefon sentralbord: 37937500 | Org.nr 981543556 | Bank: 2890.67.12905 
E-post: post@setesdal.no | www.setesdal.no

Til aksjonærane

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2014/38-5 Signe Sollien Haugå 04.06.2014

37937525
ssh@setesdal.no

Melding om vedtak: Førespurnad - aksjeemisjon  

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.05.2014

Handsaming:
Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak:
Styret er i prinsippet positive til planane for vidareutvikling av verksemda, og å bidra til dette 
gjennom emisjon. Styret  føreset at det må ligge føre eit avklåra og omforeina  opplegg for 
overtaking eigedomselskapet mellom dei lokale aktørane/ selskapa.  Styret vil realitetshandsame 
førespurnaden så snart dette ligg føre.

Med helsing

Signe Sollien Haugå
Dagleg leiar Gunn Marith Homme
Sign. sekreteriatsleiar

Adresseliste:
Aust-Agder næringsselskap
Alf Tore Moen
Evje utvikling As
Tom Benkestok Schulz
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