
· Hvilke utviklingstrekk frem mot 2030 vil ha
 særlig stor innvirkning på det kommunale
 helse- og omsorgsfeltet?
· Hvilke utfordringer vil dette gi kommunen?
·  Hvilke forhold vil ha betydning for kommunens
 muligheter til å løse utfordringene?
· Hva er kommunens viktigste strategiske
 utviklingsområder med tanke på å
 håndtere utfordringene?
· Hvilke områder vil være viktig for
 samarbeidsutvikling?
· Hvilke utfordringer av nasjonal karakter vil
 ha særlig betydning for strategisk utvikling av
 kommunens helse- og omsorgstjenester?
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De store endringene kommer. Aldri har Norge stått overfor 
en lignende utfordring. Men endringene kommer ikke uten 
varsel. Med gode forberedelser basert på riktig kunnskap 
kan vi spille med utviklingen - ikke bare styres av den. 

Kristiansand kommune har med denne meldingen gjort et 
stort arbeid for å systematisere tilgjengelig informasjon, 
belyse sammenhenger og løfte frem kunnskap som blir 
avgjørende for retningen til helse- og omsorgstjenestene. 

Arbeidet med Speilmelding 2030 startet blant annet 
som en følge av at Sørlandet sykehus HF i september 
2012 startet sitt store arbeid med «Utviklingsplan 2030». 
Samhandlingsreformen som trådte i kraft januar 2012 var 
et annet viktig premiss.

Hvilke	konsekvenser	ulike	planer	og	demografi	utvikling	
ville få for kommunene, og hva dette ville bety for oppgave-
fordeling og prioritering når det gjaldt kommunale tjenester,
er ikke tilstrekkelig vurdert sett med Kristiansand kommunes
øyne. Det ble åpenbart for Kristiansand kommune at det 
var	nødvendig	å	skaff	e	et	solid	kunnskapsgrunnlag.	

Kunnskap vil være nødvendig for å planlegge kommunens 
egen virksomhet på lang sikt, for interkommunalt sam-
arbeid, og for at Kristiansand kommune kan komme
med vektige bidrag til felles nasjonale problemstillinger
på helse- og omsorgsfeltet. 

Allerede før ferdigstillingen av denne meldingen har den 
gitt grunnlag for høringsinnspill til Sørlandet sykehus 
HF, NOU 2014:12 Åpent og rettferdig, prioriteringer 
i helse-tjenesten og Nasjonal helse og sykehusplan. 
Kunnskapsgrunnlaget er også brukt i handlingsprogrammet 
for Kristiansand kommune 2015-2018, i agderkommunenes 
og helseforetakets felles innspill til Primærhelsemeldingen 
og i en rekke andre sammenhenger – ikke minst for 
politikere i Kristiansand og kommunene i
Knutepunkt Sørlandet. 

Vi retter en stor takk til prosjektgruppen ledet av Janne 
B. Brunborg. De har levert en grundig, omfattende og 
kunnskapsbasert melding. Den vil komme befolkningen
til gode som grunnlag for fremtidsrettede prioriteringer
og strategier på helse- og omsorgsfeltet.

Forord

Tor Sommerseth
Rådmann 

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør
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Melding om Kristiansand kommunes kunnskaps- 
grunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede 
tjenester på helse- og omsorgsfeltet «Speilmelding 2030» 
identifiserer	sentrale	utviklingstrekk	og	angir	strategiske	
utviklingsområder som er relevant for 
fremtidig planlegging. 

Meldingen er en sammenstilling av kunnskap som er 
relevant for utfordringsbildet på helse- og omsorgsfeltet. 
Meldingen har et langsiktig perspektiv med tanke på 
bærekraftig	utvikling	når	store	demografiske	endringer 
vil gjøre seg gjeldende.

Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, 
kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er det 
som vil gi kommunen den største utfordringen frem mot 
2030 og 2040. Dette uttrykker samfunnets aldersbæreevne. 
En svekkelse i denne vil gi rekrutteringsutfordringer og 
det vil påvirke verdiskapningen og velferdsutviklingen i 
samfunnet.	Sterk	vekst	i	antall	eldre	betyr	isolert	sett	flere	
med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. 
«Eldrebølgen» kommer som beregnet, og er ikke en 
bølge, men starten på en utvikling som gir varig endring 
i befolkningssammensetningen. Denne situasjonen krever 
nye former for samhandling på tvers av sektorer 
i kommunen, i regionen og mellom forvaltningsnivå. 

Utjevning av ulikhet i helse og tiltak rettet mot 
fattigdomsproblematikk kan bidra til at kommunen 
bedrer	sine	muligheter	til	å	håndtere	de	demografiske	
utfordringene. Barn og unges levevaner danner grunnlag 
for helsen i senere leveår. Gjennom systematisk prioritering 
av tidlig innsats kan gapet mellom det økte behovet for 
tjenester og den fremtidige mangelen på personell 
bli mindre. 

Næringsutvikling og bærekraftig regionsutvikling er 
svært viktig med tanke på hvilke rammebetingelser 
den kommunale tjenesteutviklingen vil få fremover. 
Rekrutterings- og sysselsettingssituasjonen i 
regionen vil også være avgjørende for hvor store 
prioriteringsutfordringene blir i kommunen. 

Kommunen vil få økte og mer komplekse prioriterings-
utfordringer knyttet til rollen som samfunnsaktør. 
Omfattende vekst i behov og etterspørsel etter tjenester 
på helse- og omsorgsfeltet kan true det brede samfunns-
ansvaret kommunen har. Fremtidig bærekraft i det totale 
helsetilbudet til befolkningen bør derfor være et hovedtema 
i nasjonal planlegging. 

Kommunens hovedoppdrag slik det følger av samhandlings-
reformen, er å øke innsatsen i folkehelsearbeidet og sikre 
mer helsefremming og forebygging. Dette oppdraget 
er i liten grad sikret gjennom økonomiske insitamenter. 
Det er avhengig av kontinuerlig prioritering i den 
enkelte kommune. Når kommunene trekkes i retning av 
behandlingstunge oppgaver, viser erfaring og forskning 
at dette kan ta oppmerksomhet og vri ressurser bort 
fra helsefremmende tiltak og tidlig innsats. Endringer 
som kan gi slike utilsiktede konsekvenser må motvirkes. 
Felles kunnskapsgrunnlag og omforent forståelse av 
utfordringsbildet mellom helseforetak og kommuner 
kan bidra til dette. Ulike endringsfaktorer som påvirker 
forvaltningsnivåene må sees i sammenheng med tanke 
på å utforme et helhetlig helsetilbud til befolkningen. 

For	å	kunne	håndtere	den	demografiske	utviklingen	er 
det en forutsetning å lykkes med strategier og tiltak som 
gjør at befolkningen kan bo trygt og godt hjemme så lenge 
som mulig, slik at behov for omfattende omsorgstiltak 
utsettes. Kostnadsutfordringen tilsier at behovet for økte 

Sammendrag
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investeringer bør dempes og veksten i personellintensive 
tjenester må reduseres. Helse- og omsorgstjenestene 
må planlegges ut fra analyser og kunnskap om hvilken 
dimensjonering og sammensetning av hjemmetjenester, 
institusjonsplasser, korttidsplasser, omsorgsboliger og 
andre tilrettelagte boligtilbud som vil gi den 
beste bærekraften.

Meldingen viser at fremtidsrettet kommunal planlegging 
av helse- og omsorgstilbudet til befolkningen i langt 
større grad må sees i sammenheng med arealutvikling, 
byplanlegging og utvikling av lokalsamfunn med gode 
bomiljø. Boligplanlegging må ta hensyn til utviklingen 
i familiestrukturer og andre faktorer med tanke på å 
motvirke ensomhet, og bygge opp under innbyggernes 
selvstendighet og ressurser. Det er viktig at kommunen 
planlegger for et aldrende samfunn ved å tilrettelegge 
infrastruktur og sikre innbyggerne bomuligheter i sitt 
nærmiljø gjennom et livsløp. På denne måten kan en 
sikre	trygghet	og	tilhørighet	for	flere	eldre,	slik	at 
ensomhet motvirkes. 

Kristiansand kommunes viktigste fortrinn innenfor 
helse- og omsorgsfeltet, med tanke på å håndtere den 
demografiske	utfordringen,	er	knyttet	til	kostnadseffektiv	
omsorgstjeneste. Tjenesten er kjennetegnet ved god 
utnyttelse av tiltakskjeden og strategisk utvikling av 
hjemmebaserte tjenester over lang tid. Kristiansand 
har tilstrekkelig volum og kvalitet på sine basistjenester. 
Helse- og sosialsektoren har prioritert utviklingsarbeid 

og etablert en kultur for endring. Det er utviklet 
spesialiserte tjenestetilbud og nye modeller innenfor 
flere	av	de	helsefaglige	områdene	der	utfordringene	vil	
gi seg stort utslag i fremtiden. Det er også utviklet gode 
samhandlingsstrukturer med omkringliggende 
kommuner, sykehus og universitet. 

Fortrinnene kommunen har må bevares parallelt med at 
krevende omstillings- og utviklingsarbeid gjennomføres. 
Dette forutsetter at kommunen må ha en organisering, 
ledelse og kompetanse som er tilpasset behovet for 
innovasjon og gjennomføringskraft. Kommunereformens 
intensjon om å skape nye og mer robuste enheter må sees 
i nær sammenheng med de nye strukturenes muligheter 
til å gi økt bærekraft til helse- og omsorgsfeltet. Dette 
representerer en stor innovasjonsprosess. Det gir unik 
mulighet til å bygge de nye kommunene slik at de mest 
mulig	offensivt	kan	løse	fremtidas	hovedutfordringer.	
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1.1 Bakgrunn og struktur i speilmeldingsarbeidet

I september 2012 startet Sørlandet sykehus et stort 
planarbeid, Utviklingsplan 2030 (U2030) med utgangs-
punkt i behovet for å utvikle bygningsmassen for et 
fremtidsrettet sykehus. Se nærmere omtale kap. 2.1. 
Beslutningen med å igangsette speilmeldingsarbeidet 
ble tatt i desember 2013. Kristiansand kommune så behov 
for å beskrive det helhetlige utfordringsbildet på helsefeltet 
og synliggjøre hvordan endringer på sykehusnivå får 
konsekvenser for utviklingen av primærhelsetjenesten 
og vise versa. 

Uavhengig av sykehusets planarbeid har Kristiansand 
kommune hatt behov for å utarbeide en sammenstilling av 
utfordringsbildet på helse- og omsorgsfeltet, i et langsiktig 
perspektiv. Dette er særlig med tanke på strategisk 
planlegging som sikrer bærekraftig utvikling når det 
gjelder	de	store	demografiske	endringene.	Fremtidsrettet	
organisasjons- og tjenesteutvikling forutsetter god 
kjennskap til hva fremtiden vil by på av muligheter og 
utfordringer. Store omstillingsbehov krever inngående 
kunnskap om handlingsrommet og hvilke områder som 
må vurderes med hensyn til prioritering og ressursinnsats 
på kort og lengre sikt.

Med bakgrunn i dette initierte Kristiansand kommune et 
prosjektorganisert arbeid med arbeidstittel «Speilmelding 
2030».	Arbeidet	har	bestått	av	flere	deloppdrag	relatert	til	
hovedmålene i prosjektet: 

Hovedmål i speilmeldingsarbeidet
1. Sikre strategiske innspill til sykehusets planprosesser, 
 utfra et kommunalt perspektiv 
 • Strategisk tilbakemelding til SSHF Utviklingsplan 2030  
 • Grunnlagsdokumentasjon til strategiplan for SSHF 
  2015-2017  
 • Grunnlag for kommunalt høringsarbeid til 
  SSHF strategiske planer 
2. Gi grunnlag for strategisk tiltaksutvikling som 
 er relevant for helse- og omsorgsfeltet i 
 Kristiansand kommune 
 • Kommuneplan
 • Handlingsprogram 
3.	 Fremskaffe	grunnlag	for	å	vurdere	fremtidig 
 strategisk tiltaksutvikling når det gjelder inter- 
 kommunalt samarbeid 
4.	 Fremskaffe	grunnlag	for	å	løfte	problemstillinger 
 på nasjonalt nivå

Organisering

Styringsgruppe

Leder av styringsgruppen:
Tor Sommerseth
Rådmann 

Lars Dahlen 
Fra 1. juni 2014 Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Prosjektgruppe

Prosjektleder: 
Janne B. Brunborg, rådgiver strategi og samhandling 
Helse- og sosialdirektørens stab

Prosjektsekretær: 
Hilde Engenes, rådgiver strategisk planarbeid 
Helse- og sosialdirektørens stab

Prosjektmedarbeider:
Eirik Abildsnes, forskningsrådgiver og 
ass.kommuneoverlege 
Virksomhet helsefremming og innovasjon

Prosjektmedarbeider: 
Tore Bersvendsen, rådgiver økonomi/analyse 
Helse- og sosialdirektørens stab

Referansegruppe
Representanter fra de 5 kommunenettverkene på Agder: 
Østre Agder, Lindesnes, Lister, Setesdalsregionen og 
Knutepunkt Sørlandet. KS-Agder har vært representert 
i referansegruppen.

Kristiansand er med sin befolkningssammensetning 
representativ for kommunene på Agder. Det er for det 
meste tatt utgangspunkt i data som kan fremskrives også 
for andre kommuner. På denne måten er det tatt hensyn 
til at meldingen kan brukes som kunnskapsgrunnlag for 
samhandling og utviklingssamarbeid mellom kommunene 
i regionen.

Se vedlegg: 
Mandat og organisering av speilmeldingsarbeidet (Vedlegg A). 

1. Innledning
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1.2 Leveranser i speilmeldingsarbeidet

Speilmeldingsarbeidet	har	i	tråd	med	mandatet,	dannet	strukturen	for	flere	leveranser	og	prosesser	som	Kristiansand	
kommune har ferdigstilt i løpet av 2014 og våren 2015. 

Oversikt over leveranser i speilmeldingsarbeidet:

Høringer • Deltakelse ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og gjennomgang av tilbud  
 vedrørende felles ROS- og samfunnsmessig konsekvensanalyse av SSHFs Utviklings- 
 plan 2030 (U2030)
• Felles høringsplattform fra kommuner på Agder, til U2030 
• Høringinnspill SSHFs U2030
• Høringsinnspill SSHFs Strategiplan 2015-17
• Høringsinnspill til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten 

Kunnskaps- 
grunnlag

• Innspill til arbeidet med handlingsprogram for Kristiansand kommune, 2015-2018
• Agderkommunenes og helseforetakets felles innspill til det nasjonale arbeidet 
 med primærhelsemeldingen
• Kristiansand kommunes innspill til KS vedrørende nye oppgaver til større kommuner, 
 særskilt på rus- og psykisk helsefeltet og rehabiliteringsfeltet
• Innspill til teknisk sektor vedrørende Menons analysearbeid: ”Sykehusets fremtidige 
 plassering på Sørlandet. Vurdering av arbeidsmarked, næringsliv, 
 by- og samfunnsutvikling”

Presentasjoner • Presentasjoner av høringsuttalelser og særskilte funn og problemstillinger
• Helse- og sosialstyret Kristiansand kommune 
• Formannskapet Kristiansand kommune
• Generaldebatt Kristiansand bystyre 
• Høstkonferansen til KS 
• Felles formannskap i Knutepunkt Sørlandet 
• Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet 

Melding • Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av 
 fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet -«Speilmelding 2030»
• Meldingen er utarbeidet av prosjektgruppen: Janne B. Brunborg, Hilde Engenes, 
 Eirik Abildnes og Tore Bersvendsen
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1.3 Definisjoner og avgrensinger i meldingen

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag 
for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på 
helse- og omsorgsfeltet - «Speilmelding 2030», 
refereres heretter til som speilmeldingen. 

En melding foreslår ikke tiltak direkte eller legger til rette for 
vedtak. Speilmeldingen peker på sentrale utviklingstrekk og 
angir forhold som er relevante for Kristiansand kommune 
å ta hensyn til i forbindelse med planlegging og utvikling 
av fremtidens helse- og omsorgstilbud. Meldingen 
identifiserer	strategiske	utviklingsområder.

Analysene i speilmeldingen tar utgangspunkt i 
utviklingstrekk og prognoser frem mot 2030 og 2040. 
Nasjonale utviklingstrekk og trender er analysert på 
kristiansandsnivå der dette er mulig og forsvarlig med 
hensyn til datakvalitet. Meldingen peker på sammen- 
henger og drøfter konsekvenser av utviklingen når det 
gjelder tjenestebehov, behov for personell, kompetanse, 
metodeutvikling med videre. 

En deloppgave i arbeidet med meldingen har vært å 
vurdere hvordan utviklingen av spesialisthelsetjenester 
kan få innvirkning på kommunale prioriteringer og 
tjenesteutvikling. Dette er gjort i forbindelse med 
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til sykehusets 
U2030 og Strategiplan 2015-2017. Høringsuttalelsene 
er vedlegg B og C til meldingen. Meldingen henviser 
til disse, sammen med ROS- og samfunnsmessig 
konsekvensanalyse som er gjennomført av PWC på 
bestilling fra sykehuset og kommunene på Agder.
 
Meldingsarbeidet har konsentrert seg om utviklingstrekk 
i tidsperspektivet frem mot 2030 og 2040 siden meldingen 
skal brukes som kunnskapsgrunnlag for strategisk 
planlegging og tiltaksutvikling i Kristiansand kommune 
frem	mot	dette.	Meldingen	identifiserer	også	områder 
med mangelfullt kunnskaps- og datagrunnlag, forhold 
som krever analyse- og utviklingsarbeid, og utfordringer 
av nasjonal karakter.

Siden	det	er	forhold	ved	demografi-	og	sykdomsutviklingen	
i den voksne delen av befolkningen som er grunnlaget 
for de største utfordringene fremover, er dette mest 

vektlagt i meldingen. Barn- og ungefeltet er derfor ikke 
omhandlet for seg, men berøres i forbindelse med ulike 
problemstillinger. Det samme gjelder sosialfeltet.

Det fremgår av meldingen at fremtidsrettet kommunal 
planlegging av helse- og omsorgstilbudet i langt større 
grad må sees i sammenheng med arealutvikling, 
byplanlegging og utvikling av lokalsamfunn og gode 
bomiljø. Næringsutvikling og bærekraftig regionsutvikling 
vil ha stor betydning for hvilke rammebetingelser 
den kommunale tjenesteutviklingen vil få fremover. 
Speilmeldingen viser til sentrale sammenhenger på 
disse områdene, men har ikke hatt i sitt mandat å gå inn 
på	nærmere	drøftinger.	Sammenhengene	er	identifisert	
som viktige strategiske utviklingsområder for kommunen. 
Det samme forholdet gjelder drøftinger opp mot behovet 
for innovasjon, ledelses- og organisasjonsutvikling og 
endringer vedrørende kommunestruktur. Meldingen 
påpeker sentrale sammenhenger og forhold som har 
særlig relevans for utvikling av fremtidsrettede helse- 
og omsorgstjenester.

I speilmeldingsarbeidet har en vært opptatt av å sikre 
nødvendig kunnskapsgrunnlag for de ulike drøftingene 
og problemstillingene som belyses. Det vises derfor 
systematisk til referanser. Kildene er av ulik karakter. 
Det dreier seg om nasjonale utredninger, rapporter, 
forskningsbasert litteratur, mindre studier og presentasjoner. 
Meldingen baserer seg også på lokalbaserte data der 
dette	finnes	og	har	god	nok	kvalitet.	

Speilmeldingsarbeidet har forholdt seg til gjeldende 
planverk og utredningsarbeid i Kristiansand kommune. 
I analysearbeidet er det blant annet brukt data fra 
Kristiansand kommunes statistikkportal og det lokale 
utfordringsbildet for Kristiansand kommune 
(Kristiansands utfordringsbilde, 2014).

Meldingen refererer mye til kommunens Helsefremmings-
plan fra 2012. Denne planen inneholder kommunens 
strategi for arbeidet med folkehelse og forebygging. I denne 
planen er også helse- og sosialsektorens helsefremmende 
innsats forankret og beskrevet. Planen beskriver deler 
av det fremtidige utfordringsbildet, særlig med tanke på 
behovet for faglig utviklingsarbeid. Speilmeldingen legger 
den faglige forankringen i Helsefremmingsplanen til grunn 
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når strategiske områder for utvikling på kommunenivå 
beskrives.	Det	henvises	på	flere	områder	til	Helse-
fremmingsplanen når det gjelder utdypende kunnskap 
om de faglige sammenhengene. 

Rehabiliteringsfeltet er også grundig behandlet i Helse-
fremmingsplanen. Speilmeldingen viser i stor utstrekning 
til bakgrunnsdokumentet for Helsefremmingsplanen når 
de strategiske utfordringene på dette området omtales. 
Helsefremmingsplanen har ikke behandlet psykisk 
helse- og rusfeltet inngående siden disse omfattes av 
egne fagplaner. Fagfeltene er i stor grad berørt av både 
sykehusets planer regionalt og nasjonale styringssignaler. 
Områdene omfatter sykdomsgrupper med fremtidig stor 
vekst. En har derfor valgt å gi enkelte problemstillinger 
innenfor rus- og psykisk helsefeltet en del oppmerksomhet 
i speilmeldingen. 

Arbeidet med speilmeldingen har foregått på et tidspunkt 
hvor det er stor aktivitet på nasjonalt nivå innenfor 
helse- og omsorgsfeltet. Samtidig pågår arbeidet med 
ny kommunestruktur, noe som også vil få avgjørende 
betydning for feltet. Speilmeldingsarbeidet har forholdt 
seg til dette med tanke på at meldingen blir en del av 
kunnskapsgrunnlaget for kommunens videre arbeid 
også med disse prosessene.

Meldingen belyser følgende hovedspørsmål

• Hvilke utviklingstrekk frem mot 2030 vil ha særlig 
 stor innvirkning på det kommunale helse- 
 og omsorgsfeltet?
• Hvilke utfordringer vil dette gi kommunen?
• Hvilke forhold vil ha betydning for kommunens 
 muligheter til å løse utfordringene?
• Hva er kommunens viktigste strategiske utviklings- 
 områder med tanke på å håndtere utfordringene?
• Hvilke områder vil være viktig for  
 samarbeidsutvikling?
• Hvilke utfordringer av nasjonal karakter vil ha særlig 
 betydning for strategisk utvikling av kommunens 
 helse- og omsorgstjenester?

1.3.1 Oppbygging og struktur

Generell struktur
Meldingen angir hvilke forhold kommunen må være 
særlig oppmerksom på når det gjelder å holde øye 
med utviklingen og søke kunnskap som er relevant for 
utviklingen av helse- og omsorgstjenester. Ut fra analyser 
og	drøfting	av	gjeldende	kunnskapsgrunnlag	identifiserer	
meldingen strategiske utviklingsområder som vil ha 
betydning for kommunens planlegging av fremtidsrettede 
og bærekraftige tjenester. Meldingen viser til sentrale 
planer og styringsdokumenter for Kristiansand kommune 
som er relevant for de strategiske områdene meldingen 
berører. Dette er gjennomgående i meldingen. Under 
temaoverskrifter og avslutningsvis i kapitler oppsummeres 
sentrale punkter i fargede rammer med følgende 
hovedoverskrifter:

Utviklingstrekk

Strategiske utviklingsområder

Sentrale planer og styringsdokumenter

Meldingen er bygget opp med tanke på at kapitler skal 
kunne leses enkeltstående. Enkelte poeng gjentas og 
drøftes	derfor	i	flere	forbindelser,	noe	som	kan	fremstå	
som repetisjoner.

Oppbygging og innhold
Meldingen innleder med å redegjøre for rammebetingelser 
og strategier som Kristiansand kommune må utnytte 
positivt med tanke på utvikling av gode og fremtidsrettede 
tjenester på helse- og omsorgsfeltet (kap.2.1). Samfunnets 
økonomiske bærekraft er en fundamental rammebetingelse 
som det gjøres rede for innledningsvis. I kapittel 2.2 
viser en hvordan denne bærekraften antas å endre 
seg for Kristiansands vedkommende frem mot 2040, 
sammenliknet med dagens situasjon. 

I kapittel 3. redegjør en for sentrale elementer i utfordrings- 
bildet frem mot 2030 og 2040. En peker på de viktigste 
trekkene	ved	demografiutviklingen	og	gjør	rede	for	sentrale 
utviklingstrekk med hensyn til sykdomsforekomst. 
Meldingen vektlegger eldrehelse, barn- og unges helse 
og psykisk helse. Dette er forhold med stor betydning for 
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både utvikling og håndtering av fremtidig tjenestebehov. 
Innledningsvis i kapitlet viser en ved hjelp av utvalgte 
levekårsindikatorer hvordan sosial ulikhet i helse innvirker 
på kommunens mulighet til å løse utfordringer på helse- 
og omsorgsfeltet. Utvikling i sykelighet er en faktor som 
vil innvirke på behovet for helse- og omsorgstjenester. I 
denne sammenheng illustrerer en også utfordringer ved 
fremskriving av tjenestebehov. Når det gjelder utvikling i 
sykdomsbilde for den eldre del av befolkningen fremhever 
meldingen utfordringer knyttet til forekomst av demens og 
komplekse helsetilstander. 

Kapittel 3.3 innleder med å beskrive strategien 
og hovedgrepene som ligger til grunn for dagens 
kostnadseffektive	drift	av	pleie-	og	omsorgstjenester	i	
Kristiansand kommune. En viser hvordan tjenesteuttak 
har fordelt seg historisk etter alder og kjønn. 
Meldingen	identifiserer	endringsdrivere	som	i	tillegg	
til	demografiutvikling	og	endring	i	sykdomsbildet,	kan	
ha innvirkning på tjenestebehovet og den kommunale 
tjenesteutviklingen fremover. 

I kapittel 3.4 viser meldingen hvilke konsekvenser 
demografiutvikling	og	endringer	i	tjenestebehov	vil	få	
for personell- og kompetansesituasjonen fremover. 
Det vises hvordan blant annet svekket aldersbæreevne 
og omfanget av familieomsorg kan gi utslag på 
behovet for personell i pleie- og omsorgtjenestene 
slik at rekrutteringsutfordringen forsterkes. Fremtidig 
kompetansebehov, behov for tjenesteutvikling og nye 
metoder omtales med utgangspunkt i forhold som kan 
utfordre Kristiansand kommune spesielt. 

Kapittel 3.5 tar for seg forhold ved strategisk bolig- og 
tjenesteplanlegging som er viktige med tanke på å sikre 
eldre- og eldreomsorgsperspektivet. 

I kapittel 3.6 trekker en frem forhold ved utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten som har særlig innvirkning og 
fører til konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet. 
En peker på behov for felles kunnskapsgrunnlag, helhetlig 
analyse- og fremskrivingsarbeid og omforent forståelse 
av	utfordringsbildet.	Kapitlet	tar	for	seg	spesifikke	
problemstillinger for det somatiske helsefeltet, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Kapitlet refererer til Kristiansand kommunes 
høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HFs Utviklingsplan 
2030 og Strategiplan 2015-2017.

Kapittel 4 utdyper kommunens behov for innovasjon 
med tanke på å løse fremtidige utfordringer på helse- 
og omsorgsfeltet. Behov for organisasjonsutvikling og 
teknologiutvikling er trukket frem som hovedområder.

Kapittel	5	identifiserer	utviklingsområdene	som	er	
strategisk viktige for samhandling, med tanke på fremtidas 
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Kapitlet omtaler 
noen sentrale parter for utvikling av strategisk samarbeid. 
Arbeidet med ny kommunestruktur omtales i forbindelse 
med interkommunalt samarbeid. 

Kapittel 6 omtaler de viktigste utfordringsområdene 
meldingen har berørt som er av nasjonal karakter. 
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2.1 Nasjonale og regionale strategier og føringer

Av de nasjonale føringene for helse- og omsorgsfeltet er 
det særlig samhandlingsreformen og regjeringens arbeid 
med ny helse- og sykehusplan, primærhelsemelding og 
folkehelsemelding som speilmeldingsarbeidet har forholdt 
seg til som sentrale rammebetingelser for videreutvikling 
av helhetlige helsetjenester. Disse omtales derfor særskilt. 
På regionalt nivå er det særlig Sørlandet Sykehus HF sitt 
plan- og utviklingsarbeid som er sentralt. 

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47, (2008-2009)) er 
videreført. Med sin retningsangivelse for bedre fremtidig 
bærekraft vil derfor reformen på samme måte som 
tidligere, legge hovedføringer for en helhetlig utvikling 
av helsefeltet. Forståelsen av samhandlingsreformens 
intensjoner og materielle innhold vil være avgjørende 
for samarbeidet mellom kommunen og sykehuset når 
det gjelder utvikling av det fremtidige helsetilbudet til 
befolkningen. Se kapittel 3.6 og 5.1.

Samhandlingsreformen skal oppnå bærekraft i helse- 
tjenesten gjennom en dempet vekst i bruken av sykehus-
tjenester og en kontrollert vekst i bruken av pleie- og 
omsorgstjenester.	Reformen	har	en	aldersprofil	med	stor	
vekt på befolkningen over 50 år (Helsedirektoratet, 2012, 
IS- 1977). Et av hovedgrepene i samhandlingsreformen 
er etableringen av en tydeligere rolle for kommunene. 
Målet er at kommunene i større grad enn i dag kan oppfylle 
ambisjonene om mer forebygging og økt innsats tidlig 
i sykdomsforløpene. Reformen legger til grunn at den 
forventede veksten i behov totalt sett i helsetjenesten i 
størst	mulig	grad	skal	finne	sin	løsning	i	kommunene 
(St.meld. nr. 47, (2008-2009)). 

Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning 
med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, 
behandling og oppfølging. Helhetlige pasientforløp 
skal	i	størst	mulig	grad	ivaretas	på	beste	effektive	
omsorgsnivå. Et sentralt poeng i stortingsmeldingen om 
samhandlingsreformen er at kommunene skal kunne se 
helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre 
store samfunnsområdene de har ansvar for. Det har 
vært underforstått at i den grad kommunene skal overta 
oppgaver som tidligere er utført av spesialisthelsetjenesten, 
skal dette ikke gå ut over kommunenes viktige helse- 
fremmende og forebyggende oppdrag. Erfaringer viser 
imidlertid	at	dette	allerede	kan	ha	skjedd	i	flere	kommuner, 

jfr. IRIS rapporten: Samhandlingsreformens konsekvenser 
for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet (Abelsen 
et.al., 2014). Denne omtales nærmere under kapittel 5.1.

Speilmeldingen forholder seg til samhandlingsreformens 
målsettinger som en grunnleggende rammebetingelse for 
utvikling av helsetilbudet og samarbeidet mellom sykehus 
og kommuner. 

Folkehelsemeldingen
Ny folkehelsemelding- Mestring og muligheter (Meld. 
St.	19,	(2014-2015))	ble	offentliggjort	26.	mars	2015.	
Meldingen likestiller psykisk helse med fysisk helse i 
folkehelsearbeidet og presiserer satsing på psykisk helse- 
og rusforebyggende arbeid blant barn og unge. 
Forebygging av ensomhet, utvikling av sosial støtte 
og samarbeid med frivillig sektor understrekes. 
Regjeringen vil legge til rette for helsevennlige valg, 
øke mulighetene for aktiv og sunn alderdom og sikre 
det tverrsektorielle bidraget i folkehelsearbeidet. 
Nærmiljø og lokalsamfunnsutvikling fremheves. 
Speilmeldingen berører de sentrale områdene i 
folkehelsemeldingen og er på linje med denne når det 
gjelder	identifiserte	områder	for	strategisk	utvikling.

Nasjonal helse- og sykehusplan
Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- 
og sykehusplan for Stortinget. Planen skal skissere 
prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig 
sykehusstruktur. Nasjonal helse- og sykehusplan har 
to bærebjelker:

1. Pasientens helsetjeneste: Utviklingen av et helsevesen 
 som setter pasientens opplevelse og erfaringer mer i 
 sentrum, kombinert med økt oppmerksomhet på 
 kvalitet og faglighet i planlegging og ledelse.
2.	 Å	legge	til	rette	for	at	Stortinget	kan	treffe	de 
 overordnede beslutningene om prinsipper og struktur 
 for morgendagens spesialisthelsetjeneste.

Planen skal utvikles og sees i sammenheng med 
primærhelsemeldingen, folkehelsemeldingen og 
kommunereformarbeidet. Speilmeldingsarbeidet 
berører mange sammenhenger på lokalt nivå som vil ha 
relevans for nasjonal helse- og sykehusplan. Kristiansand 
kommunes høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF s 
U2030 har relevans på mange områder når det gjelder 
prinsipper for en fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste 
sett i sammenheng med kommuneoppdraget på 

2. Rammebetingelser
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helsefeltet. ROS- og samfunnsmessig konsekvensanalyse 
påpeker kritiske momenter for utvikling av et helhetlig 
og bærekraftig helsetilbud i regionen (Sørlandet 
sykehus, 2014). Begrepet «pasientens helsetjeneste» 
drøftes i forbindelse med prioriteringsutfordringer og 
samhandlingen med sykehuset (se kapittel 5.1).

Primærhelsemeldingen
7. mai la regjeringen frem en melding til Stortinget 
om primærhelsetjenesten, Meld. St. 26, (2014-2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 
Regjeringen har presisert den sentrale sammenhengen 
mellom primærhelsemeldingen og regjeringens forslag til 
kommunereform. Det vises til Meld. St.14, (2014-2015) 
Kommunereformen- nye oppgaver til større kommuner 
som kom i mars 2014 (se kapittel 5.3). 

Speilmeldingsarbeidet har også dannet strukturen for å 
utarbeide et innspill fra regionen til departementets arbeid 
med primærhelsemeldingen. Dette skjedde i slutten av 
desember 2014. Kommunene i agderfylkene ga sammen 
med Sørlandet sykehus HF følgende innspill:

1. De tre viktigste utfordringene 
primærhelsetjenesten står overfor:

• Ressurs- og prioriteringsutfordringer knyttet til 
 å sikre helsefremmende og forebyggende arbeid 
 versus ivareta tyngre behandlingsoppgaver og 
 personellintensive helsetjenester
• Rekruttering, kompetanse og likeverdige 
 tjenestetilbud der folk bor
• Finansieringsordninger og økonomiske 
 incitamenter som ikke i tilstrekkelig grad støtter 
 opp om målene for primærhelsetjenesten 

2. Tre sentrale områder for strategiutvikling 
relatert til fremtidens utfordringer:

• Utvikling av langsiktige og kunnskapsbaserte 
 strategier for helsefremming og forebygging på 
 prioriterte områder
• Strategisk utvikling av styringssystemer, 
	 finansiellemodeller	og	økonomiske 
 incentivordninger som stimulerer til 
 aktivitet i tråd med nasjonale målsettinger 
 på helsefeltet

• Strategisk utvikling av det somatiske 
 rehabiliteringsarbeidet i primærhelsetjenesten

En grunnleggende forutsetning for strategisk 
utvikling av primærhelsetjenesten, uavhengig av 
områder, er en nasjonal strategi og utviklingsplan 
med tilhørende finansiering som sikrer robust 
utvikling av infrastrukturen på IKT- feltet 
i kommunene.

3. Sentrale områder hvor nasjonal helse- og 
sykehusplan og primærhelsemeldingen må 
koordineres:

• Samhandling og koordinering når det gjelder 
 den akuttmedisinske kjeden, på beredskaps- 
 området, på rus- og psykisk helsefeltet og på 
 området for somatisk rehabilitering
• Helsefremmende og forebyggende innsats
• Rekrutteringsstrategier
• Strategier og satsingsområder vedrørende 
 forskning og utdanning på helsefeltet
• Vurdering	av	finansieringsordninger	og 
 fordelingsmodeller som best kan understøtte de 
 nasjonale målsettinger for et helhetlig helsetilbud. 
• Vurdering av avtalespesialisters rolle og 
 tilknytning til øvrige helsetjenester må inngå. 
 Det samme bør fastlegeordningen. Ordninger 
 og incentiver som kan virke vridende i retning 
 av helsefremmende og forebyggende innsats 
 bør tillegges oppmerksomhet
• Vurdering av andre måter å organisere 
 helsetjenestene på, bedre tilpasset utviklingen 
 relatert til svekket  aldersbæreevne, redusert 
 økonomisk bæreevne, endringer i sykdomsbildet 
 og rekrutteringsutfordringer.
• Alle områder hvor det gjøres vurderinger 
 som tangerer spørsmål om oppgave- og 
 aktivtetsoverføring mellom forvaltningsnivå
• Vurdering, som omfatter alle forvaltningsnivå, 
 av nye metoder, tiltak og rettigheter som kan 
 bidra til å øke forventningsgapet og 
 tvinge frem reversering av tjenestetilbud når 
 arbeidskraftutfordringen gjør seg gjeldende
• Prioriteringsutfordringer i helsetjenestene

Se vedlegg:  
Les regionens innspill til departementets arbeid med 
primærhelsemeldingen i sin helhet i vedlegg D.
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Andre nasjonale rammebetingelser, 
meldinger og styringssignaler 
Det er igangsatt et strategisk utviklingsarbeid innen 
prehospitale tjenester. Akuttutvalget leverte høsten 2014 
en delrapport i forbindelse med utvikling av akutt-
medisinske tjenester. Denne omhandler blant annet 
kommunal legevakt. Ny akuttforskrift gjør det nødvendig 
å vurdere legevakttilbudet både på dag og kveld. Det 
er behov for å se det i sammenheng med kommunal 
øyeblikkelig hjelp døgn (betegnes KØH videre i meldingen) 
og vurdere den samlede ressursinnsatsen i lys 
av forskriften.

Det er varslet satsing på helsetjenesten i videregående 
skole, særlig i områder med levekårsutfordringer. 
Det kommer nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet 
og rehabiliteringsfeltet. Ny legemiddelmelding er ventet. 
Regjeringen skal utrede lovfestet rett til heldøgns omsorg 
og vil etablere en plan for utbygging av slike plasser. 
Arbeidet med ny demensplan er startet opp og det 
arbeides med kvalitetsindikatorer på omsorgsfeltet. 
Det	jobbes	også	med	finansieringsordninger.	

Det årlige oppdragsdokumentet til kommunene, 
fylkeskommunene, de regionale helseforetakene 
og fylkesmennene for 2015 (Helsedirektoratet, 

2015) understreker at kommunene skal prioritere 
folkehelsearbeid, forebygging og tidlig intervensjon. 
Utvikling av en fremtidsrettet omsorgstjeneste og utvikling 
av rus- og psykisk helsefeltet er vektlagte områder. Med 
tanke på denne meldingens oppdrag om også å speile 
utvikling av spesialisthelsetjenesten, er særlig den 
nasjonale prioriteringen og retningsangivelsen for 
psykisk helsevern verdt å merke seg (se kapittel 3.6.2 ).

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot:

• Folkehelsearbeid, helsefremmende og 
 forebyggende innsatser
• Rehabilitering
• Rus- og psykisk helsefeltet
• Utvikling av akuttmedisinske tjenester
• Konsekvenser i forbindelse med ikrafttredelse 
 av ny akuttforskrift
• Kvalitetsarbeid vedrørende utvikling av 
 nasjonale kvalitetsindikatorer
• Nasjonale styringssignal som kan virke drivende 
 for kommunens investeringsbehov og øke behovet 
 for personell knyttet til heldøgns omsorgstilbud
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Regionale forhold - Utviklingsplan 2030
I september 2012 startet Sørlandet sykehus et stort 
planarbeid, Utviklingsplan 2030 (U2030) med utgangs-
punkt i behovet for å utvikle bygningsmassen for et 
fremtidsrettet sykehus. 

I forbindelse med høringsarbeidet til U2030 for 
Sørlandet sykehus HF har kommunene på Agder 
vært særlig bekymret for følgende forhold: 

• Overføring av oppgaver til kommunen som ikke 
 er forankret i nasjonale vedtak og som ikke har  
 medfølgende ressurser. Dette kan true kommunens  
 mulighet til å gjennomføre sitt hovedoppdrag: Økt  
 helsefremmende og forebyggende aktivitet. Det vil gi  
 kommunen større prioriteringsutfordringer på tvers 
 av samfunnssektorer. 

• Et redusert sengetilbud på rus- og psykisk helsefeltet,  
 som ikke erstattes med like godt eller bedre tilbud, 
 kan få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet på hele 
 Agder. For Kristiansand kommune kan det forsterke  
 eksisterende utfordringer

U2030 ble etter høringsrunden lagt frem for styre-
behandling februar 2015. Det er ikke gjort vesentlige 
endringer når det gjelder de forholdene kommunene 
har uttrykt sterkest bekymring for i sine høringsuttalelser. 
Særlig gjelder dette den store omleggingen av rus- og 
psykisk helsefeltet. Sykehuset har innført det nye begrepet 
«nærsykehus» og beskriver dette i en modell med ett 
hovedsykehus i Kristiansand og to nærsykehus 
i henholdsvis Arendal og Flekkefjord. 

Styret ved Sørlandet sykehus HF gjorde 5. februar 2015 
et vedtak hvor det fremgår at planen forventes fremlagt 
for endelig behandling i styret når nasjonal helse- og 
sykehusplan foreligger. Som en del av vedtaket fremgår 
det også at større endringer i tilbudet innen psykisk helse 
skal skje i god samhandling med kommunene og brukerne. 
Styret ber også direktøren ta initiativ til en felles plan for 
SSHF og kommunene på Agder på feltet psykisk helse 
og rus. Dette vil være et viktig samarbeid for å sikre et 
helhetlig tilbud til befolkningen.

Se vedlegg:
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til SSHFs U2030 (Vedlegg B). 
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til SSHFs strategiplan 
2015-2017 (Vedlegg C).
 

Kommunereformen 
Endringer i kommunestruktur og nye oppgaver til større 
kommuner vil påvirke samarbeidsstrukturer i regionen. 
Dette	vil	kreve	tverrsektorielt	engasjement	i	flere	komplekse	
prosesser frem mot 2020. Kommunereformen omtales 
nærmere i kapittel  5.3. 

Kristiansand kommune må ha oppmerksomhet 
rettet mot: 

• Proaktiv holdning i komplekse endringsprosesser som 
 skjer raskt, samtidig og som griper inn i hverandre
• Utviklingsaktivitetet når det gjelder hvordan 
 velferdsoppgavene og samfunnsutfordringen best kan  
 løses i fremtiden 
• Utvikling av kompetanse og strukturer som gir 
 gjennomføringskraft når det gjelder nasjonale 
 retningsvalg og som får stor betydning for det  
 fremtidige helse- og omsorgstilbudet

2.2 Økonomisk bærekraft

Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12, (2012-2013)) 
ble lagt frem av Stoltenberg II-regjeringen våren 2013 
og	viser	at	selv	om	de	norske	statsfinansene	i	dag	er	
gode, vil situasjonen på lengre sikt bli mer utfordrende. 
Befolkningen	blir	eldre,	flere	blir	pensjonister,	flere	vil 
trenge helse- og omsorgstjenester. Dette skaper 
utfordringer i tiårene som kommer fordi det relativt sett, 
blir færre yrkesaktive som jobber, betaler skatt og dermed 
finansierer	velferdsstaten.	Det	blir	flere	som	mottar	trygder 
og velferdsytelser. 

Perspektivmeldingens hovedbudskap er at Norge i 
2060 med gitte forutsetninger, vil ha et underskudd på 
6,1 prosent av fastlands-brutto nasjonalprodukt dersom 
ingenting gjøres (Meld. St. 12, 2012-2013). Målt i dagens 
pengeverdi tilsvarer det et årlig underskudd på ca. 140 
milliarder	kroner.	Offentlige	budsjetter	vil	begynne	
å gå med underskudd allerede midt på 2020-tallet. 
Underskuddet kan i virkeligheten både bli mindre og 
større, avhengig av de valg som gjøres i dag. 

De	viktigste	utfordringene	fremover	vil	komme	på	fire	
hovedområder:	I	arbeidslivet,	i	offentlig	sektor,	i	nærings- 
livet og internasjonalt. De tre første kan vi gjøre noe med. 
Hvordan utviklingen vil bli internasjonalt har vi mindre 
muligheter til å påvirke, men vi kan innrette oss slik at vi 
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ikke	blir	for	sårbare.	Endring	i	demografi	en	som	gir	en	
svært stor økning i andel eldre vil være den driveren som 
påvirker økonomien mest. Generasjonsregnskapet kan 
derfor	være	en	måte	å	vise	bærekraften	i	off	entlige
fi	nanser	på.	

Generasjonsregnskapet viser hvor mye vi betaler inn og 
hvor	mye	vi	får	tilbake	fra	det	off	entlige	gjennom	et	livsløp.	
I gjennomsnitt mottar barn, ungdom og eldre mer fra 
det	off	entlige	enn	de	betaler	inn,	mens	de	yrkesaktive	i	
lønnet arbeid stort sett betaler inn mer enn de får tilbake 
det samme året. Dette avhengighetsforholdet kaller vi 
generasjonskontrakten.

De som er i arbeid, betaler for de som ikke er det. For de 
unge og de eldre går regnskapet i minus. De unge får gratis 
utdanning,	mens	de	eldre	mottar	pensjoner	og	fl	ere	helse-	
og omsorgstjenester enn resten av befolkningen. Figuren 
nedenfor	(fi	gur	1)	viser	hvordan	generasjonskontrakten	
så ut i 2010 for de ulike alderskullene. Vi mottar ytelser til 
vi er rundt 20 år, deretter arbeider vi frem til vi er i midten 
av 60-årene, for så å motta ytelser frem til vi dør. Som det 
fremgår	av	fi	guren,	er	utgiftene	til	eldre	klart	større	enn	
inntektene	fra	de	som	er	i	arbeid.	Men	siden	det	er	fl	ere	i	
arbeid (ca. 2,6 millioner personer ved inngangen til 2014) 
enn det er alderspensjonister (ca. 800 000 personer) går 
«regnestykket» opp. De kommende tiårene vil antallet 
alderspensjonister øke langt raskere enn antallet i arbeid 
og vil øke den årlige forsørgerbyrden for den arbeidende 
delen av befolkningen.
 

Helse- og omsorgssektoren er allerede i dag en av 
de største sektorene i norsk økonomi (Holmøy et al., 
2014). Realistiske oppfatninger om veksten i helse- og 
omsorgsutgiftene er derfor viktig element i analyser 
som konkretiserer i hvilken grad Norges for tiden svært 
solide	off	entlige	fi	nanser	vil	svekkes	fremover.	Oppdaterte	
fremskrivinger i Perspektivmeldingen viser at Norges 
statsfi	nanser	vil	svekkes	år	for	år	etter	2025.	En	kan	
ikke i dag peke på forhold som gjør denne svekkelsen 
forbigående. Helse- og omsorgsutgifter vil, selv uten 
ytterligere standardforbedringer, gi et hovedbidrag 
til svekkelsen (Holmøy et al., SSB, 2014). Den mest 
omfattende produksjonen av helse og omsorgstjenester 
er klart mer arbeidsintensiv enn produksjonen i resten 
av norsk økonomi sett under ett. Bruken av arbeidskraft 
er følgelig avgjørende i vurderinger av fremtidige helse- 
og omsorgsutgifter (se kapittel 3.4). Fremskrivinger 
av helse- og omsorgssektorens bemanningsbehov blir 
derfor viktige når en skal avgjøre hvilken kapasitet de ulike 
utdanningssystemene skal ha med tanke på å utdanne 
relevant arbeidskraft for fremtiden. 

Det er igangsatt omfattende nasjonale reformarbeid med 
tanke på å bedre fremtidig bærekraft i samfunnet. Dette 
gjelder særlig: 

• Pensjonsreformen
• NAV- reformen
• Samhandlingsreformen

Regionale forskjeller 
Andelen	eldre	øker	i	de	fl	este	kommuner.	Det	er	imidlertid	
vesentlige regionale forskjeller i hvor kraftig økningen er og 
når den starter. Store kommuner har relativt sett generelt 
lavere	økning	i	andelen	eldre	på	grunn	av	tilfl	ytting,	høy	
fødselsrate og innvandring. Kommuner med færre enn 3 
000 innbyggere vil relativt sett få den største økningen i 
andelen eldre. Mindre kommuner har større vanskeligheter 
med å tiltrekke seg og beholde yngre innbyggere. I disse 
kommunene er det lavere etterspørsel etter høyt utdannet 
arbeidskraft.	Dette	fører	blant	annet	til	at	unge	som	fl	ytter	
ut	av	kommunen	for	å	studere,	ikke	fl	ytter	tilbake.	Det	gjør	
at antall eldre per sysselsatt blir større. (Kommunal og 
moderniseringsdepartementet, 2011).

Det gjøres nærmere rede for befolkningsutviklingen
i kapittel 3.1.

Figur 1: Netto overføringer fra off entlig forvaltning etter alder i 2010
(i 1 000 kr), Norge. Kilde: Meld. St. 12 (2012-2013).
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Figur 2: Befolkningssammensetning i Kristiansand i 2014 og 2040 basert på SSBs mellomalternativ. Figuren viser at andelen eldre øker samtidig 
som andelen i yrkesaktiv alder synker. I gjennomsnitt mottar barn, ungdom og eldre mer fra det off entlige enn de betaler inn.

Kristiansand kommunes fortrinn og muligheter
Med	utgangspunkt	i	kunnskap	om	den	demografi	ske	
utviklingen og fremtidig økonomisk bærekraft, er det
viktig	å	identifi	sere	kommunens	handlingsrom.
Dette gjelder særlig forhold som påvirker det fremtidige 
behovet for arbeidsintensive helse- og omsorgstjenester. 
Når det gjelder innretning og drift av helse- og 
omsorgstjenesten er det over lengre tid opparbeidet
noen fortrinn. Disse er det viktig å bevare.

Les mer om utvikling i tjenestebehov, kapittel 3.3.

Kristiansand kommunes fortrinn knyttet til helse-
og omsorgstjenesten:

• Kostnadseff	ektive	omsorgstjenester
• Velutviklet hjemmetjenestekommune
• Lang erfaring med bestiller- utfører-modellen og bruk av
	 innsatsstyrt	fi	nansiering	(ISF)	også	som	styringsverktøy
• Høy kostnadsbevissthet og kultur for kostandskontroll
 og lojalitet på ledernivå
• Organisasjonsmodell i helse- og sosialsektoren som er
 tilrettelagt med tanke på utvikling og innovasjon
• Kultur for endring 
• Kompetanse og strukturer for regional samhandling
 med andre kommuner, sykehus, universitet og
 organisasjoner
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3.1 Befolkningsutvikling

I dette kapitlet viser en trekk ved befolkningsutviklingen 
i Kristiansand som har betydning for innretning og 
dimensjonering av det fremtidige tjenestetilbudet.

Levealderen i Norge har økt med om lag 2-3 måneder 
per år i løpet av de siste tiårene. Økningen har vært størst 
blant menn de senere årene. Det har funnet sted en delvis 
utfl	ating	av	kjønnsforskjellene	i	forventet	levealder.
Dette kan blant annet ha sammenheng med økt røyke-
relatert dødelighet blant kvinner. Prognoser tyder på
at levealderen for begge kjønn, fortsatt vil øke de 
kommende tiårene (Brunborg, 2012). Økning i forventet 
levealder i Norge kan først og fremst skje ved at de 
eldste aldersgruppene lever lengre. Dødeligheten i yngre 
aldersgrupper er lav. Endringer i dødeligheten i disse 
aldersgruppene vil derfor i mindre grad påvirke den 
forventede levealderen for befolkningen. Beregninger som 
er gjort viser eksempelvis at hvis ingen dør før ved 50- års 
alder, ville befolkningens forventede levealder likevel bare 
øke med 1 – 2 år i gjennomsnitt (Brunborg, 2012).

De siste tiårene har Norge hatt en høy befolkningsvekst 
sammenlignet med resten av Europa (Tønnessen et al., 
2014). Dette er en trend som vil fortsette i årene fremover, 
men ikke i samme tempo. Veksten vil bli størst i og rundt 
større byer, deriblant i Kristiansand.

Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer alternative 
befolkningsfremskrivinger. Prognosene avhenger av 
fruktbarhet,	levealder,	innenlands	fl	ytting	og	innvandring.	
Mellomalternativet beskrives som middels vekst i 
fruktbarhet, middels vekst i levealder, middels innenlands 
fl	ytting	og	middels	innvandring.	Dette	alternativet	
forkortes med MMMM. Mellomalternativet regnes som 
det mest sannsynlige, men det er stor usikkerhet knyttet 
til dette. Kurven til høyre illustrerer forskjellen mellom 
de ulike befolkningsfremskrivingene: Lavalternativet, 
mellomalternativet og høyalternativet for landet frem
til 2100. 

Hovedårsaken til den store forskjellen mellom alternativene
er at usikkerheten i befolkningsfremskrivinger øker jo 

lengre frem i tid man framskriver. SSB forventer at 
innen 2060 vil hver femte innbygger i Norge være 70 år 
eller eldre. Voksende og aldrende befolkningen er en trend 
man ser globalt. I motsetning til i Norge er det forventet 
en	nedgang	i	størrelsen	på	befolkningen	i	fl	ere	EU-land	ved	
fremskriving til etter 2050.

I alle fremskrivingene som er brukt i denne meldingen 
har man valgt å bruke mellomalternativet. SSB mener 
det er dette alternativet det er knyttet minst usikkerhet til. 
Usikkerheten	som	fi	nnes	vil	imidlertid	være	til	stede	i	alle	
beregninger som ligger til grunn for drøftinger knyttet
til fremskrivinger.

Mellomalternativet for befolkningsprognosene i 
Kristiansand skiller seg i liten grad fra de nasjonale 
prognosene. Veksten er i likhet med de andre større byene i 
Norge noe høyere enn for landet. Dette gjelder både for 
aldersgrupper over og under 67 år. Tabellen på side 20 
illustrerer den forventede veksten frem til år 2020, 2030
og 2040 sammenlignet med 2014.

3. Utfordringsbildet 

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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2020 2030 2040

Kristiansand

0 – 66 år 7,9 % 17,3 % 23,4 %

67 år og over 16,6 % 50,6 % 88,5 %

Total 9,0 % 21,5 % 31,5 %

Norge

0 – 66 år 4,9 % 11,4 % 14,8 %

67 år og over 17,6 % 48,4 % 80,7 %

Total 6,7 % 16,4 % 23,8 %

Tabell 1: Prosentvis befolkningsvekst i aldersgrupper, sammenlignet med 1.1.2014 (SSB, MMMM).

Kurven nedenfor presenterer MMMM- alternativet og MMMH- alternativet for Kristiansand kommune frem til 2040.
For å illustrere utslagene man kan få ved at én variabel endres har en vist MMMH- alternativet hvor det er valgt
middels	vekst	på	variablene	fruktbarhet,	levealder,	innenlands	fl	ytting	og	høy	verdi	for	innvandring.

Figur 3: Befolkningsutvikling i Kristiansand 2014 – 2040 (SSB, MMMM og MMMH).



SPEILMELDING 2030  |  21

Beregnet vekst frem til 2040 med MMMM- alternativet 
er 31,5 %, mens MMMH- alternativet gir en vekst på 
41,8 %. Dette vil gi et beregnet befolkningstall i 2040 på 
henholdsvis i overkant 113 000 og 121 900 innbyggere.
Det er en forskjell i veksten på om lag 8 900 innbyggere i 
de to alternativene. 

Når det gjelder befolkningsutvikling generelt vises det til 
Kristiansand kommunes statistikkportal og dokumentet 
Kristiansand kommunes utfordringsbilde 2014. Sentral 
grunnlagsdokumentasjon fra speilmeldingsarbeidet er 
innarbeidet i dette dokumentet i forbindelse med rullering
av kommunens handlingsprogram 2015-2018.

I alle aldergrupper over 67 år er det menn som vil
ha størst prosentvis vekst fremover. Der kjønns-
sammensetning har relevans for planlegging og utvikling 
av tjenestetilbud må dette perspektivet tas hensyn til 
(Holmøy et al., 2014). I Kristiansand kommune har det 
historisk vært kjønnsforskjeller når det eksempelvis gjelder 
mottak av hjemmetjenester. Menn har mottatt mindre 
hjemmetjenester enn kvinner i de eldste aldersgruppene. 
Dette er i tråd med den nasjonale utviklingen som SSB 
har dokumentert. Veksten i andel menn vil gi en annen 
kjønnsfordeling i aldersgruppen over 79 år i 2040, 
sammenliknet med 2014. I denne aldersgruppen er

det i 2014 36,2 % menn og 63,8 % kvinner. I 2040 vil dette 
ha endret seg til 43,9 % menn og 56,1 % kvinner, altså en 
mye jevnere kjønnsfordeling enn i dag. 

Antall personer i Kristiansand over 66 år vil i 2040 være 
rundt 20 300. Til sammenligning var det per 1.1.2014 10 
751 innbyggere over 66 år i Kristiansand. Det blir altså 
nær en dobling fram til 2040. Prognosene tilsier at det i 
aldersgruppen 80 år og eldre vil være ca. 7 000 personer
i 2040. Til sammenligning var dette tallet 3 455 personer
per 1.1.2014.
 

Befolkningsprognose fordelt på kjønn og alder i den eldre delen av befolkningen

Figur 4: Prosentvis befolkningsvekst i aldersgrupper fra 67 år fordelt på kjønn, sammenlignet med 1.1.2014 (SSB, MMMM).
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Innvandring 
Kristiansand kommune har en del arbeidsinnvandring fra 
utlandet som gir et viktig tilskudd i befolkningstilveksten og 
arbeidsstyrken. Denne faktoren for forventet befolknings-
vekst er det knyttet mye usikkerhet til siden arbeids-
innvandring i stor grad er påvirket av internasjonale
konjunkturer og samfunnsendringer. Innvandrings-
situasjonen i Kristiansand har også sammenheng med 
fl	yktningsituasjonen,	krig	og	konfl	ikt	i	verden.	Det	er	
vanskelig å forutse hva som vil kjennetegne fremtidens 
innvandrergrupper blant annet med tanke på utdannelses-
nivå, helsetilstand og andre forhold. Det er uansett 
avgjørende å utnytte potensialet som ligger i innvandring.

Kristiansand vil være avhengig av god næringsutvikling
for	å	hindre	frafl	ytting	og	tiltrekke	seg	nye	innbyggere
i arbeidsfør alder som kan bidra til positivt utslag
på befolkningsutviklingen, særlig med tanke på
fremtidig aldersbæreevne (Strategisk næringsplan
for Kristiansandregionen, 2014). De som blir eldre
fra 2030 og fremover er de store etterkrigskullene.
Dette medfører utfordringer relatert til rekruttering
som har sammenheng med økt behov for pleie-
og omsorgstjenester. Se nærmere av denne
problemstillingen i kapittel 3.4. 

Figur 5: Befolkningsutvikling i aldersgruppen 80 år og eldre fordelt på kjønn 2014 – 2040 (SSB, MMMM).
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Utviklingstrekk

• Befolkningen vil øke mer i Kristiansandsregionen 
 enn i landet for øvrig
• Kristiansand kommune vil få en større vekst enn 
 landet for øvrig i befolkningsgruppen 0-66 år
• Veksten i den eldre delen av befolkningen, 67 år + 
 blir sterkere i Kristiansand enn i resten av landet. 
• Innvandring har hatt stor betydning for befolkning 
 utviklingen i Kristiansand; det er imidlertid vanskelig 
 å beregne omfanget og hva som vil kjennetegne 
 innvandringen fremover
• Næringsutvikling er ikke lenger bare viktig for å 
 utvikle regionen, men også avgjørende for å håndtere 
	 de	demografiske	utfordringene	som	vil	gi	seg	utslag 
 på helsefeltet

 Strategiske utviklingsområder

• Næringsutvikling som kan tiltrekke seg innbyggere 
 til regionen og kommunen som gir en positiv 
 befolkningsutvikling med god aldersbæreevne og 
 som sikrer behovet for kompetanse
• Strategier og tiltak som sikrer at en høy andel 
 ungdom fullfører høyere utdanning, tilpasser seg 
 arbeidsmarkedet og bosetter seg i kommunen
• Strategier og tiltak som optimaliserer betingelsene 
 for sysselsetting 
• Utvikling og innovasjon som sikrer fremtidsrettede 
 løsninger på helse- og omsorgsfeltet 
 tilpasset befolkningsutviklingen
• Planlegging, organisering og uttak av forventede 
 gevinster ved næringspolitiske tiltak

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Kommuneplanen for Kristiansand 2011-2022
• Handlingsprogrammet 2015-2018 og Kristiansand 
 kommunes utfordringsbilde 2014
• Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
• Regionplan Agder 2020
• Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 
 på Agder (2015-2027)
• Strategi for likestilling, inkludering og mangfold 
 Kristiansand kommune 2015-2022
• Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdi- 
 skaping Agder 2015-2030
• Melding om Universitetsbyen Kristiansand, 2011
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3.2 Helsetilstanden i befolkningen

3.2.1 Sosial ulikhet i helse
I det følgende viser en hvordan sosial ulikhet i helse 
og sosioøkonomiske forhold har betydning for 
Kristiansand kommunes muligheter til å håndtere 
de	demografiske	utfordringene.

Folkehelserapporten for 2014 angir at den norske 
befolkningens helse er god (Folkehelseinstituttet, 2014). 
Bak gjennomsnittstallene ligger det imidlertid store 
forskjeller med hensyn til hvordan sykelighet og dødelighet 
er fordelt i befolkningen. Helsen er jevnt over dårligere, 
yrkesdeltakelsen lavere og levealderen kortere blant 
mennesker som har kort utdanning, lav inntekt og lav 
yrkesstatus. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av 
hovedsiktemålene i den nye folkehelsemeldingen: 
Mestring og muligheter (Meld. St. 19, (2014-2015)). 

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot ulikhet 
i helse fordi det er et: 

• Rettferdighetsproblem som innebærer at 
 innbyggere med bakgrunn i lavere sosial status 
 både har dårligere oppvekst- og levekår, lave 
 inntekter, slitsomme jobber og opplever mer 
 sykdom og tidligere død
• Levekårsproblem hvor sviktende helse forhindrer 
 et aktivt, skapende, produktivt og sosialt deltakende 
 liv og fører hyppig til sosial eksklusjon
• Folkehelseproblem som innebærer at 
 befolkningens helsepotensial ikke utnyttes fullt ut
• Samfunnsøkonomisk problem med innvirkning på 
	 sysselsetting,	verdiskapning	og	offentlige	utgifter
• Velferds- og livskvalitetsproblem siden innbyggere 
 med helseproblemer og lav sosioøkonomisk status 
 har dårligere forutsetninger for trivsel, generell 
 tilfredshet og livskvalitet 

Kilde: «Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt» 
Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014

Sentrale levekårsindikatorer i det helsefremmende 
og forebyggende arbeidet
På en del områder har Kristiansand kommune 
levekårsutfordringer som gjenspeiler problematikk som 
er	felles	for	flere	større	norske	byer.	På	andre	områder	
gjenspeiler situasjonen regionale utfordringer. Som 
figuren	under	viser	scorer	Kristiansand	dårligere	enn	
landsgjennomsnittet	på	flere	sentrale	levekårsindikatorer.	
I det videre kommenteres noen av de indikatorene som er 
særlig viktig å følge i det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet, med tanke å utjevne sosial ulikhet i helse: 
Andelen barn og unge i lavinntektsfamilier, frafall fra 
videregående skole og fullført utdanning fra videregående 
skole eller høyere.

Gjennomført utdanning er en sentral faktor ikke bare 
for helse, men som inngang til yrkesdeltakelse, god 
inntektssikring som igjen gir mulighet for trygge boforhold 
osv. Muligheten for deltakelse i samfunnet, påvirkning 
og valg i eget liv fordeler seg ikke likt i en befolkning. 
Sosiale ulikheter følger mønstre: De som har høyere 
sosioøkonomisk posisjon lever lengre og er friskere enn 
de som har færre ressurser. Dødelighetsforskjellene er 
eksempelvis mye større mellom de nederste inntekts- 
gruppene enn mellom de lengre opp. En relativt liten 
forbedring av inntekten ser dermed ut til å kunne ha stor 
betydning for helsen i de nedre inntektslagene 
(Dahl, 2014).

I et samfunn som Norge snakker en om relativ 
fattigdom. Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold 
til størstedelen av befolkningen i et land. Et problem med 
definisjonene	av	fattigdom	er	at	de	bare	ser	på	inntekten.	
De faktiske utgiftene folk har, er ikke tatt med. Grensen 
for relativ fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal 
fattigdomsgrense (Simonsen et al., 2009).
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Figur 6: Forholdet mellom Kristiansand kommune og Norge på utvalgte indikatorer som har betydning for sosial ulikhet i helse. EU 60: Personer i 
husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala.

Familier med lav inntekt
Mange studier bekrefter at foreldres sosioøkonomiske 
status har sammenheng med både barns opplevelse av 
egen helse, deres risiko for utvikling av sykdom og deres 
levevaner generelt. 

I Kristiansand kommune har en lenge hatt 
oppmerksomhet rettet mot dette. Det er viktig at planer 
og styringsdokumenter har denne forståelsen integrert 
og at kunnskapsbaserte tiltak som kan ha innvirkning på 
problemstillingen	blir	prioritert	og	utviklet.	Som	fi	gur	6	
viser, er andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger 

med lav inntekt høyere i Kristiansand enn i landet som 
helhet. Tendensen har vært negativ over tid, også på 
landsbasis. Nasjonalt viser utviklingen at barn med 
innvandrerbakgrunn i stadig større grad er overrepresentert 
i lavinntektsgruppen (Epland, et al., 2015). Det er viktig 
at kommunen sikrer kunnskap om dette på lokalt nivå. 
Regjeringen legger våren 2015 frem en strategi som skal 
omfatte forebyggende tiltak og bidra til å redusere de 
negative konsekvensene og belastningene for barn som 
vokser opp i fattige familier.
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Utdanningsnivå
Utdanningsnivået er som vist til tidligere, en viktig faktor 
for den sosioøkonomiske statusen. Kristiansand har hatt et 
høyere utdanningsnivå enn landssnittet, men utviklingen 
har de siste årene beveget seg i retning landsnivå, som 
fi	guren	under	viser.	

Veksten	i	utdanningsnivået	i	Kristiansand	har	fl	atet	ut	de	
siste årene, i likhet med den nasjonale utviklingen. Kristi-
ansand ligger nå nærmere landsgjennomsnittet. Sammen-
liknet med andre land er gjennomsnittet for utdanningsni-
vå i Norge høyt. Utviklingen når det gjelder utdanningsnivå 
bør imidlertid følges. Det vil være av interesse å sammen-
likne seg med andre store byer på dette området.

Figur 7: Andelen av befolkningen i aldersgruppen 30-39 år med utdanningsnivå videregående skole eller høyere. Tall i prosent per år (SSB).
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Frafall i videregående skole
Frafall i videregående opplæring er et omfattende problem. 
30 prosent av de som startet videregående opplæring i 
2006 fullførte ikke (SSB, 2012). Tallene har vært stabile 
over lang tid. Frafallsprosenten er høyere enn i land vi kan 
sammenlikne oss med (Bergsli, 2013). Kristiansand kom-
mune ligger ikke over landsgjennomsnittet når det gjelder 
frafall fra videregående skole, men en kan ikke akseptere at 
en så stor andel unge mennesker faller utenfor utdanning 
og sammenhenger som er viktige for å oppnå god helse 
og tilhørighet i samfunnet. 

Frafall i videregående opplæring reduserer mulighetene i 
arbeidsmarkedet, øker risikoen for uføretrygd og gir dårli-
gere	levekår	og	helse	(Falch	et	al.,	2009).	Det	er	langt	flere	
på yrkesfag enn på studieforberedende som ikke gjennom-
fører	videregående	skole.	Det	er	flere	gutter	enn	jenter	som	
ikke fullfører videregående utdanning i løpet av fem år. 
Dette bekreftes av lokale data.

Flere studier har påvist at det er sammenheng mellom 
frafall og senere helse. Psykiske helseutfordringer kan 
forklare over 40 % av frafall fra videregående opplæring. 
Gutter uten gjennomført videregående utdanning blir ofte 
ufaglært arbeidskraft i konjunkturutsatt virksomhet, mens 
jenter oftere blir mottakere av velferdsytelser (Bergsli, 
2013). Kristiansand har i likhet med regionen for øvrig, 
en forholdsvis høy andel unge uføre (Olsen T.S, 2009). 

Problemer relatert til psykisk helse er sentrale i årsaks- 
forklaringen både når det gjelder frafall i videregående 
skole og forekomst av uførhet. Forebygging av psykisk 
uhelse og frafall i videregående opplæring må skje i hele 
livsløpet – fra foreldreforberedende opplæring som 
del av svangerskapsomsorgen med utvikling av foreldre-
ferdigheter, via tiltak for å sikre gode oppvekstsvilkår før 
skolestart og gjennom et ivaretakende og inkluderende 
skolesystem med godt læringsmiljø. Dette er kanskje 
kommunens viktigste arenaer for forebygging og helse-
fremming, og kan ikke kompenseres med reparerende 
helse- og omsorgstjenester når uhelse oppstår. 
 
Tiltak som forebygger frafall fra videregående skole er 
avgjørende for et fortsatt høyt utdanningsnivå. Frafall øker 
risikoen	for	at	flere	unge	får	en	usikker	tilknytning	til	yrke-
slivet og økt risiko for å behøve sosialhjelp i overganger. 
Kristiansand kommune har gjennomført prosjektet «Unge 
utenfor»	(Nilsen	J.M.B.,	2010)	som	har	identifisert	årsaks-
sammenhenger og utviklet tiltak som er tilpasset lokale 
forhold, med tanke på å fange opp frafall tidlig. Samarbeid 
med videregående skole er basert på disse erfaringene.
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Utviklingstrekk

• Frafall fra videregående skole i de nærmeste årene 
 vil gi utslag for ungdomskullene som er viktige å ha 
	 i	produktiv	aktivitet	når	demografiutfordringen 
 blir stor
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger 
 med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet
• Andelen unge uføre er høyere enn i landet som helhet
• Andelen unge sosialhjelpsmottakere (18-24 år) er 
 høyere enn i landet som helhet
• Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år 
 ligger under snittet for landet, men har økt fra 
 2013 til 2014 

 Strategiske utviklingsområder

• Tverrsektorielle strategier på prioriterte områder, 
 som kan utjevne sosial ulikhet i befolkningens helse
• Utvikling av «tiltakspakker» som omfatter  
 samarbeid 
 og koordinering av innsats mellom ulike sektorer  
 når det gjelder fattigdom, utdanning, sysselsetting, 
 helseatferd og helsetjenester
• Sikre videreutvikling og systematisk bruk av 
 levekårsdata for Kristiansand kommune 
• Vurdere om utjevning av sosiale helseforskjeller 
 er tatt hensyn til i styringsdokumenter og 
 i utviklingsprosesser 
 som kommunen har ansvar for og deltar i 
• Byutvikling og tilrettelegging av lokalmiljø som 
 forebygger ensomhet og legger til rette for at 
 befolkningen i alle aldre lett kan foreta 
 helsefremmende handlingsvalg i hverdagen 
• Sikre befolkningsrettede tiltak som er tilpasset  
 behov og problemomfang, sikre tidlig innsats i 
 alder og forløp og innsats rettet mot risikoutsatte  
 grupper 

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Kommuneplanen
• Helsefremmingsplanen
• Handlingsprogrammet
• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
 Kristiansand kommune
• Barnevernplan Kristiansand kommune 2009 – 2012
• Plan mot vold i nære relasjoner (utarbeides i 2015)
• Strategi for likestilling, inkludering og mangfold, 
 Kristiansand kommune
• Forskningsbasert læringsmiljø i Kristiansand (FLiK)
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3.2.2 Demografi  og sykdomsforekomst
Fremtidig behov for helse- og omsorgstjenester vil i stor 
grad avhenge av hvordan sykdomsforekomst utvikler seg 
i befolkningen. Den eldste delen av befolkningen vil øke 
mest frem mot 2030 og 2040. Derfor er kunnskapsbehovet 
særlig stort når det gjelder eldres helse. 

Folkehelserapporten for 2014 angir at forventet levealder 
i Norge i 2013 var 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn 
(Folkehelseinstituttet, 2014). På 1950-tallet hadde Norge 
den høyeste forventede levealder i verden. I 2009 lå norske 
kvinner på 12. plass, mens norske menn lå på 9. plass.
Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet viser at 
to av tre tapte leveår i Norge skyldes kreftsykdommer 
eller hjerte-kar lidelser. Sykdomsbildet beskrives slik i 
Folkehelserapporten for 2014: Sykdomsbildet i Norge
er preget av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte-
og karsykdommer, type 2 diabetes, overvekt/fedme,
KOLS og kreft. Kjente risikofaktorer for disse sykdoms-
gruppene er usunt kosthold, røyking, skadelig alkohol-
forbruk og stillesitting. Imidlertid er det psykiske lidelser 
og lidelser i muskel- og skjelettsystemet som medfører 
fl	est	tapte	kvalitetsjusterte	leveår	og	som	også	er	årsaken	
til manglende tilknytning til arbeidslivet for mennesker i 
arbeidsfør alder. I kvalitetsjusterte leveår er antall år med 
nedsatt livskvalitet også tillagt vekt. 

Om lag 225 000 personer lever med kreft og om lag
200 000 anslås å leve med diabetes. Antallet personer som 
får kreft forventes å øke med 10-20 prosent i årene 2011 
- 2016. Kristiansand har høyere forekomst av lungekreft 
og	føfl	ekkreft	enn	landet	som	helhet	(Kreftregisteret).	
Kreftforekomsten er fordoblet i Norge på 50 år, men 
dødeligheten har ikke økt. Økt levealder i befolkningen er 
en viktig årsak til dette, det er vanligst å få kreft sent i livet. 

Økningen i forekomst av ikke-smittsomme sykdommer har 
sammenheng med intensivert diagnostikk, økt levealder og 
samfunnsmessige endringer som påvirker levevaner. Det er 
nå tegn til at økningen i overvekt og fedme hos barn kan ha 
stoppet opp, både nasjonalt og internasjonalt. Økningen 
i fedme blant voksne kan også vise seg å bli mer moderat 
enn tidligere antatt. Nivået er likevel vesentlig høyere enn 
på 1980-tallet. Kristiansand kommune har ikke pålitelige 
lokale tall når det gjelder forekomst av overvekt og fedme. 
Røyking tar fortsatt mange liv og mange friske leveår, og i 
Norge vil en fortsatt se økning i røyke-relaterte sykdommer 
som lungekreft og KOLS, spesielt hos kvinner. For menn er 
det	en	avfl	ating	i	forekomst	som	skyldes	at	nedgangen
i røyking kom tidligere hos menn enn hos kvinner.

I likhet med resten av landet er det svært få 10.klassinger
i Kristiansand som røyker (Kristiansand kommune, 2014). 
Det	fi	nnes	ikke	lokal	kunnskap	om	forekomst	i	videre-
gående	skole.	For	voksne	fi	nnes	det	kun	data	for	røyke-
vaner hos gravide og disse viser en nedadgående trend 
både lokalt og nasjonalt. 

Sykdomsbyrdeprosjektet som inngår i folkehelserapporten 
viser at de fem ledende årsakene til år levd med helsetap i 
Norge er korsryggsmerter, alvorlig depresjon, angstlidelser, 
nakkesmerter og fallulykker med påfølgende bruddskader. 
Med økende andel eldre i befolkningen vil det bli en 
markert økning i aldersrelaterte sykdommer som kreft, 
diabetes og demens. Det vil trolig også bli en forbigående 
økning i KOLS, særlig hos eldre kvinner som har røkt. 

Utvikling i sykelighet 
Sykelighet i befolkningen kan utvikle seg etter ulike forløp. 
Det er lansert ulike hypoteser om hvordan befolkningens 
helse kan utvikle seg ved økt levealder; det er vanlig å 
operere med tre hovedhypoteser:

«De tre hovedhypotesene er: 1) Sammentrengt sykelighet, 
2) utvidet sykelighet og 3) utsettelse av sykelighet i 
alderdommen (Thorslund og Parker 2005; Romøren 
2001; Botten m.fl . 2000; Fries 1980). Med sammentrengt 
sykelighet menes det at folk holder seg friske lenger også 
i den siste perioden av livet, selv ved forlenget levealder. 
Utvidet sykelighet betyr at økt levealder fører til økt antall 
år med sykdom og funksjonstap. Utsettelse av sykelighet 
innebærer at folk holder seg friske lengre når levealderen 
øker, og at tiden med sykdom og funksjonstap holdes stabil.»

Helsedirektoratet, 2012, IS-1977 s. 25.

Figur 8: Illustrasjon av de tre hovedhypotesene sammentrengt,
utvidet og utsatt sykelighet.
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Forebyggingsstrategien i samhandlingsreformen kan
også sees opp mot disse hovedhypotesene i og med
at	reformen	på	sikt	skal	gi	eff	ekt	på	sykdomsutviklingen	
i retning av at befolkningen holder seg friskere lengre. 
Det samme ligger til grunn for strategiene på helse- og 
omsorgsfeltet hvor intensjonen er å sikre så mange friske 
leveår som mulig, med så korte sykdomsperioder som 
mulig. Virkemidlene er helsefremmende aktiviteter og 
tiltak som settes inn raskt i situasjoner som kan føre til 
funksjonsfall og/eller forverring av sykdomstilstander som 
kan utløse omfattende tjenestebehov. Jo lenger man klarer 
å opprettholde sine funksjoner og mestre dagliglivet, jo 
lenger kan man bo trygt hjemme med tilpasset bistand. 
Utviklingen	av	diff	erensierte	pleie-	og	omsorgstjenester	
er derfor avhengig av en god fremskriving av hvilke 
utviklingsløp sykeligheten vil følge.

Statistisk sentralbyrå viser i rapporten som ser på behovet 
for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover 
(Holmøy	et	al.,	2014)	at	antakelsen	om	at	fl	ere	leveår	også	
automatisk	innebærer	fl	ere	friske	leveår,	er	en	oppstått	
myte som det er viktig å bringe klarhet i. Antakelsen kan ha 
bidratt til en overdrevet optimisme som, hvis ikke den blir 
korrigert, kan gi grunnlag for alvorlig feildimensjonering 
av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Rapporten 
påpeker at helseforbedringer i befolkingen kan være 
et direkte resultat av økt bruk av helsetjenester. Det at 
stadig	fl	ere	vil	komme	i	den	alderen	hvor	bruken	av	
helse- og omsorgstjenester uansett vil være relativt høy, 
er noe kommunen må beregne i sine fremskrivinger. 
Dette vil særlig gi utfordringer når det gjelder sterk 
økning i forekomst av demenstilstander og komplekse 
sykdomstilstander hos den eldste delen av befolkningen. 

Figur 9: Utvikling i antall hjemme-tjeneste- og institusjonsmottakere fra 1995 sammenlignet med «prognostisert» utvikling basert på 
brukerfrekvenser i 1995. Alle aldersgrupper. Kilde: Kristiansand kommune.
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I	figur	9	vises	hvordan	tildeling	av	hjemmetjeneste	
og institusjonstilbud i Kristiansand kommune har 
utviklet seg, og hvordan man i 1995 ville prognostisert 
ut fra de tre hypotesene for utvikling i sykelighet. 
Den faktiske tildelingen, stiplet rød linje, viser en 
utflating	og	nedadgående	trend	fra	2010.	Dette	skyldes	
en innstramming i tjenestetildelingen som endret 
tildelingsprofilen.	Dette	illustrerer	hvordan	man	i	dag	
ville «bommet» på fremskriving for de neste 10-15 
årene hvis man hadde dimensjonert tjenestetilbudet 
basert på sammentrengt sykelighet. Se nærmere omtale 
vedrørende usikkerhet ved fremskriving av tjenestebehov, 
kapittel 3.3. Helse- og omsorgsdepartementet opererer 
med mellomalternativet, utsatt sykelighet. Selv bruk av 
mellomalternativet ville gitt store feilutslag, som en ser 
av den historiske fremstillingen for Kristiansand. 

Utviklingstrekk

• Sykdomsbildet i Norge er preget av ikke-smittsomme 
 sykdommer som hjerte- og karsykdommer, type 2 
 diabetes, overvekt/fedme, KOLS og kreft. 
 Kristiansand har høyere forekomst av lungekreft og 
	 føflekkreft	enn	landet	som	helhet
• Psykiske lidelser og lidelser i muskel- og 
	 skjelettsystemet	medfører	flest	tapte	kvalitetsjusterte 
 leveår, og er hyppigste årsaker til manglende 
 tilknytning til arbeidslivet 
• Økt andel eldre i befolkningen gir økt forekomst 
 av aldersrelaterte sykdommer som kreft, hjerte- og 
 karsykdom, diabetes og demens. 
• Økning i forekomst av demenstilstander og 
 komplekse sykdomstilstander hos den eldste delen 
 av befolkningen er det som vil utfordre kommunen 
 mest når det gjelder dimensjonering og innretning 
 av tjenestetilbudet
• Det er utfordrende å prognostisere fremtidig behov 
 for kommunale helse- og omsorgstjenester siden det 
	 avhenger	av	flere	faktorer,	blant	annet	hvordan 
 sykelighet i befolkningen vil utvikle seg

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
• Boligsosial handlingsplan
• Plan for legetjenester

 Strategiske utviklingsområder

• Kunnskap om sykdomsutviklingen som kan 
	 øke	treffsikkerheten	når	det	gjelder	forebygging 
 og behandling
• Bedre registerdata vedrørende sykdomsforekomst
• Kunnskap om faktorer som påvirker tjenestebehovet 
	 og	analyseverktøy	som	kan	øke	treffsikkerheten 
 ved fremskriving
• Kunnskap om virksom velferdsteknologi, avstands- 
 monitorering av sykdom og innovasjon som gir grunnlag 
 for mindre personellkrevende tjenester
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3.2.3 Eldrehelse
Risikoen for sykdom og funksjonshemminger øker med 
alderen. Flertallet av menn og kvinner i aldersgruppen 65-
75 år oppgir imidlertid at de har god helse. Også to av tre 
80-åringer opplever at de klarer seg bra (Meld.St. 19 (2014-
2015)). For den gruppen som har svekket helse, kommer 
alvorlige helseplager og funksjonstap særlig etter 80-85 
år.	Ofte	forekommer	da	flere	sykdommer	og	helseplager	
samtidig og kompleksiteten i oppfølging av sykdom og 
medikamentbruk øker.

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot det økende 
antallet såkalt skrøpelige eldre (Grimsmo, 2014). De har 
oftere	flere	kroniske	sykdommer	og	muskelsvekkelse/-	
svinn er karakteristisk. Dette er innbyggere som vil få økt 
behov for bistand. Tiltak rettet mot styrking av balanse, 
fallforebygging og ernæring er eksempler på viktige 
innsatser som kan utsette behovet for omfattende pleie- og 
omsorgstjenester til denne delen av befolkningen. Dette 
er etablerte satsingsområder i helse- og sosialsektoren i 
Kristiansand kommune. Det er behov for lokal kunnskap 
når det gjelder ernæringstilstand og forhold som medfører 
økt fallrisiko hos hjemmeboende eldre. 

Skrøpelige eldre som opplever sykehusinnleggelse er i 
høy risiko for reinnleggelser og uhensiktsmessige forløp 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og 
omsorgstilbud. Den diagnosesentrerte helsetjenesten 
som tradisjonelt er tilpasset behandlingsforløp for akutte 
sykdommer og infeksjoner er ikke tilpasset fremtidens 
store utfordring med hensyn til økt antall eldre som har 
flere	sykdommer	samtidig	(Grimsmo,	2014).	Dette	er	en	
faglig og etisk utfordring som må vies oppmerksomhet i 
den videre samhandlingen med sykehuset, se kapittel 3.6.

Eldrehelse er omfattende behandlet i Helsefremmings-
planen for Kristiansand kommune.

Demens
Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av 
flere	forskjellige	hjernesykdommer,	og	kjennetegnes	ved	
kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt 
redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste 
kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er 
en langvarig og kronisk tilstand som påvirker hele livs-
situasjonen både for de som er syke og deres pårørende 
gjennom mange år. Demenssykdommene er sjeldne hos 
50-åringer, men øker i forekomst fra 70- års alder. Antall 
eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes derfor 
en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. 
I Norge regner en med at det er over 70 000 personer med 
demens, selv om det er stor usikkerhet forbundet med 
dette (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse).

 Strategiske utviklingsområder

• Videreføring av virkningsfulle helsefremmende 
 og forebyggende tiltak rettet mot den 
 voksende eldrebefolkningen
• Utvikling av metoder og tjenestetilbud som i 
 større grad er tilrettelagt for eldre som har 
	 flere	helseplager	og	sykdommer	samtidig
• Tidlig og rask innsats rettet mot skrøpelige 
 eldre med forverringstilstander, funksjonsfall 
 og akutte tilstander
• Lokal kunnskap når det gjelder 
 ernæringstilstand og forhold som medfører 
 økt fallrisiko hos hjemmeboende eldre
• Aldersforskning

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
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Aldersmessig fordeling av demensforekomst:

2,1 % for aldersgruppen 70 – 74 år
6,1 % for aldersgruppen 75– 79 år
17,6 % for aldersgruppen 80 – 84 år
31,7 % for aldersgruppen 85 – 89 år
40,7 % for aldersgruppen over 90 år

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Det er ulik fordeling av demens mellom kjønnene.
En overvekt av kvinner blant personer med demens 
kan delvis tilskrives høyere levealder blant kvinner 
(Holmøy, 2014). Utbredelsen er imidlertid høyere blant 
kvinner enn menn også innenfor samme aldersgruppe, 
men den prosentvise kjønnsforskjellen øker med alderen. 
Folkehelsemeldingen for 2014 som henviser til resultater
fra en europeisk undersøkelse, viser at mens kjønns-
forskjellen var liten fram til tidlig i 80-årsalder, var den 
bortimot 50 prosent høyere blant kvinner enn blant 
menn på samme alder etter 85 årsalderen (Lobo, 2000). 

Forekomsten av demens er høyere blant personer med lav 
utdanning enn blant høyt utdannede (Folkehelseinstituttet 
2014). Resultater fra en metaanalyse av et stort antall 
studier referert i Folkehelsemeldingen for 2014 viser 
at risikoen økte med 80 prosent fra laveste til høyeste 
utdanningsgruppe for Alzheimers sykdom og med 60 
prosent for annen demens (Caamaño-Isorna et al., 2006). 
Det er uklart hvor mye av disse forskjellene som skyldes 
forskjeller	i	levesett	knyttet	til	utdanning.	Det	fi	nnes	ingen	
statistikk over mulige forskjeller knyttet til ulike områder
av landet. 

Demografi	sk	fremskriving	av	antall	personer	med	demens	
i Kristiansand kommune, basert på nasjonale beregninger, 
viser en stor økning i forekomst av demens frem mot 2030 
og 2040. Dette er det enkeltstående utviklingstrekket som 
vil få størst konsekvenser når det gjelder behovet for helse- 
og omsorgstjenester fremover. Det er foreløpig lite som 
tyder på gjennombrudd i forebyggende tiltak mot demens. 

Antallet personer med demens vil dobles i den norske 
befolkningen fram til 2040 (Nasjonalt kompetansesenter 
for	aldring	og	helse).	Det	fi	nnes	ikke	pålitelige	lokale	tall	

Figur 10: Fremskriving av antall personer med demens i Kristiansand basert på prosentfordeling ut fra nasjonale beregninger som presentert 
tidligere (SSBs MMMM-alternativ). 
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på demensforekomst i Kristiansand. En gjennomgang 
av beboere på sykehjem i 2009 viste at opp mot 90 
% av beboerne hadde en kognitiv svikt, tilsvarende 
demenstilstander. Dette forholdet har ikke endret seg. 
På landsbasis regner en med at 80 % av beboere i 
sykehjem har demens og at minst 10 % av de som 
mottar hjemmetjenester har demens (Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse). En har ikke 
pålitelige tall lokalt når det gjelder demensforekomst 
blant mottakere av hjemmetjenester.

Av de ca. 70 000 som har demens i Norge i dag, anslås at 
ca. 33 000 bor i eget hjem. Store grupper av innbyggere 
med minoritetsetnisk bakgrunn vil også nå en alder der 
demens	forekommer	hyppig.	Det	vil	også	bli	flere	med	
demens som har bakgrunn som rusmiddelavhengige. 
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) har 
størst fokus på bosituasjonen til unge og barnefamilier og 
tar i liten grad opp i seg hvilken betydning økt forekomst av 
demens vil ha også innenfor de tradisjonelle målgruppene 
for boligsosialt arbeid. Utviklingen i demensforekomst vil 
skape behov for mer interaksjon mellom helsefaglige- og 
sosialfaglige innsatser.

Kommunen har etablert demensteam og pårørendeskoler, 
er opptatt av kompetanseutvikling som kan sikre tidlig 
diagnostisering og etablere god samhandling rundt 
brukere. Dagsentertilbud til personer med demens er 
et prioritert utviklingsarbeid, også tilbud til personer 
med tidlig demensdebut. Bruk av varslings- og 
lokaliseringsteknologi prøves ut, og kan bli et bidrag for å 
sikre personer med demens bevegelsesfrihet og mulighet 
til å bo i egen bolig innenfor trygge rammer. Tilrettelegging 
i egen bolig og godt pårørende- og nettverksarbeid som 
kan supplere kommunale tjenester er områder som 
må prioriteres. Kristiansand har prioritert ressurser til 
ernæringsfysiolog og har et tjenestetilbud med stor vekt 
på fysisk aktivitet og muligheter for sosial deltakelse. 
Rehabiliteringstilbud må også utvikles slik at det er 
tilrettelagt for mennesker som har en kognitiv svikt i tillegg 
til den tilstanden som gjør at de mottar rehabilitering. 

Når det gjelder strategisk utvikling av boligtilbud og 
heldøgns institusjonstilbud til mennesker med demens 
og kognitiv svikt, er helse- og sosialsektoren i ferd med 
å vurdere hva som vil være rett dimensjonering og 
innretning på fremtidas tjenester. En modellutvikling 
i retning av demenslandsbyen i Nederland vil bli vurdert i 
forbindelse med etableringen av de neste omsorgsboligene 

og det neste sykehjemmet som skal bygges i Kristiansand. 
Det	er	åpenbart	at	frivillighetsarbeid	som	er	ett	av	flere	
virkningsfulle elementer i den nederlandske modellen, 
kan spille en stor rolle også på dette området. Det samme 
gjelder samhandling med private utbyggere og næringsliv. 

I forbindelse med rulleringen av Omsorgsplan 2015 blir 
det	viktig	å	utvikle	en	strategi	som	retter	seg	spesifikt	
mot hvordan innbyggere som har demens, skal ivaretas 
gjennom utviklingen av det totale bolig- og tjenestetilbud 
i kommunen. Helse- og sosialsektorens eksisterende 
strategier og tiltak vedrørende kognitiv svikt og demens er 
omtalt i Helsefremmingsplanen.

 Strategiske utviklingsområder

• Strategi for utvikling av bolig- og tjenestetilbudet 
 til mennesker med kognitiv svikt og demens
• Utvikling og tilrettelegging av somatiske 
 rehabiliteringstiltak, tilpasset økende antall pasienter 
 som har kognitiv svikt og demens i tillegg 
• Utvikling av varslings- og lokaliseringsteknologi
• Pårørende- og nettverksarbeid
• Utvikling av modeller og samarbeidsformer som 
 legger til rette for økt frivillighet
• Boligsosialt utviklingsarbeid som tar hensyn økt 
 forekomst av kognitiv svikt og demens

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
• Boligsosial handlingsplan

Flere sykdommer samtidig - multimorbiditet
Strategisk utvikling av tjenestetilbudet på helse- og 
omsorgsfeltet må ta hensyn til hvilke konsekvenser 
demografiske	endringer	vil	ha	for	forekomst	av	pasienter	
som	har	flere	sykdommer	samtidig.	Forekomst	av	flere	
sykdommer samtidig omtales som multimorbiditet. 

Forekomsten av multimorbiditet er godt undersøkt i en 
stor tverrsnittsundersøkelse i Skottland (Barnett et al., 
2012), som har en befolkning og et helsevesen som har 
likhetstrekk med Norge. Undersøkelsen kartla forekomst 
av 40 ulike sykdommer registrert i en database basert 
på helseopplysninger fra vel 1,7 millioner mennesker 
innhentet fra 314 legekontor. Forekomsten av mange 
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sykdommer samtidig økte ikke overraskende med alder, 
men det absolutte tallet var størst for befolkningen under
65	år.	Forekomst	av	fl	ere	samtidige	sykdommer	ble	
påvist 10-15 år tidligere i befolkningsgrupper i de minst 
privilegerte	geografi	ske	områdene.	Dette	er	viktig	kunnskap	
også med tanke på innsatser som kan utjevne sosial 
ulikhet i helse. Det foreligger ikke tilsvarende undersøkelser 
som den skotske verken nasjonalt eller lokalt i Norge.

En manglende erkjennelse av denne kompleksiteten 
og fokus på å etablere optimaliserte pasientforløp 
knyttet til håndtering av enkeltlidelser kan medføre 
såkalt silotenkning. Dette vil innebære at en stadig mer 
spesialisert spesialisthelsetjeneste utvikler retningslinjer
og behandlingsforløp rundt håndtering av enkelt-
sykdommer (Parekh et al., 2010). Forverring av en av
fl	ere	samtidig	forekommende	kroniske	sykdommer	vil	
kunne	infl	uere	på	intensitet	i	de	andre	sykdommene.

Eksempel på multimorbiditet: Blant pasienter med 
KOLS	bosatt	i	de	geografi	ske	områdene	med	lavest	
sosioøkonomisk status vil 24 % ha koronar hjertesykdom, 
31 % kronisk smerte, 24 % depresjon, 13 % diabetes og 
15 % angst. Ved en innleggelse med forverring av KOLS 
vil samtlige av disse tilstandene kunne forverres, og 
behandlingen	for	forverringen	av	KOLS	vil	kunne	infl	uere	
på	fl	ere	av	de	andre	tilstandene	(Barnett	et	al.,	2012).

Økt forekomst av multimorbiditet vil være utfordrende
for alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Det vil
få konsekvenser for kompetanse og innretning på 
fastlegetjenesten, hjemmetjenestene, institusjons-
tjenestene så vel som den akuttmedisinske kjede
og de prehospitale tjenestene.

Figur 11: Antall kroniske sykdommer fordelt etter aldersgrupper. Kilde: Barnett et al, Lancet 2012.
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Diagnose og funksjonsnivå
Kommunen forholder seg i tråd med lov om helse- 
og omsorgstjenester, i hovedsak til funksjonsnivå når 
tjenestebehov og valg av tiltak vurderes. Diagnose-
kompetanse er en del av grunnlaget som inngår i de 
faglige vurderingene. Sykehuset forholder seg i sterkere 
grad til den diagnostiske tradisjonen. Behandlingslinjer 
beskrives ut fra enkeltdiagnoser. Dette forenkler ofte et 
sykdomsbilde som er langt mer komplisert og som ville 
vært bedre forstått og møtt gjennom funksjonsbeskrivelser 
av brukerens helsetilstand. Gode funksjonsbeskrivelser 
ivaretar bedre en holistisk forståelse av brukeren og 
vedkommendes livssammenheng, i motsetning til 
diagnosebekrivelser som kan reduserere pasienten til 
hans sykdom- ofte også kun hans hovedsykdom. Som følge 
av	den	demografiske	utviklingen	vil	omfanget	av	brukere	
med sammensatte sykdomsbilder være dominerende i 
fremtiden. Dette vil øke behovet for rehabiliterings- og 
mestringsfokuserte tilnærminger. En forståelsesmodell for 
sykdom hvor diagnoser er dominerende med hensyn til 
beskrivelse, vil bli stadig mindre brukbar, både i forskning 
og i det kliniske arbeidet. Økt kompleksitet vil utfordre 
eksisterende faglige tilnærminger på mange områder. 

Utviklingstrekk

• Økt	forekomst	av	flere	samtidige	sykdommer- 
 multimorbiditet, kommer som resultat av økt 
 levealder og fordeler seg ulikt i befolkningen med 
 hensyn til sosioøkonomisk status 
• Den	demografiske	utviklingen	krever 
 tjenesteutvikling og faglige tilnærminger som 
 i økt grad tar hensyn til multimorbiditet

 Strategiske utviklingsområder

• Tverrfaglig kompetanse og tjenesteinnretning som 
 er tilpasset økt forekomst av eldre brukere med et 
 komplekst sykdomsbilde
• Utvikling av faglige forståelsesmodeller som er 
 tilpasset fremtidens kompliserte sykdomsbilde

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015 
• Plan for legetjenester 
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3.2.4 Barn og unges helse
I barne- og ungdomsårene legges viktige premisser 
og grunnlag for helseutviklingen i senere leveår. 

I Folkehelsemeldingen for 2014 oppsummeres 
helsetilstanden til barn og unge. Mødrenes 
gjennomsnittsalder ved første fødsel har økt jevnt de 
siste 40 årene. I takt med dette har behovet for assistert 
befruktning økt. Spedbarnsdødeligheten og andelen 
dødfødsler har gått betydelig ned de siste 40 årene. 
Ulykker er årsak til om lag 10 prosent av alle dødsfall 
i aldersgruppen 0-17 år. Kroniske smerter er vanlig i 
ungdomsårene.	De	fleste	barn	bor	sammen	med	begge	
foreldrene	i	oppveksten.	De	fleste	barn	har	minst	én	
fortrolig venn. 15-20 prosent av barn og unge mellom 
3 og 18 år har psykiske plager som angst, depresjon 
og atferdsproblemer. 

Folkehelseprofilen	for	Kristiansand	2015	viser	at	
andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 
15-29 år er høyere enn i landet som helhet. Tallene er 
basert på data for besøk hos fastlege og legevakt, samt 
medikamentforbruk. Rapport fra Reseptregisteret viser 
et noe høyere forbruk av antidepressive legemidler 
hos ungdom i Agder sammenliknet med resten av 
landet. Landsdelen har i mange år hatt et høyere 
antall legemiddelbrukere når det gjelder psykiske 
helseproblemer enn landsgjennomsnittet. Ungdata 
(Ungdomsundersøkelse i Kristiansand, 2014) viser 
selvrapportert selvopplevd psykisk helse hos elever 
på ungdomstrinnet. Her er det ikke forskjeller mellom 
Kristiansand og resten av landet. Nasjonale trender viser 
at en økende andel ungdommer opplever psykisk uhelse, 
dette gjelder særlig for jenter (NOVA, 2014).

Psykososiale forhold, rusproblematikk og kriminalitet
Kristiansand kommune har gode lokale data vedrørende 
unges psykososiale situasjon, deres rusvaner og 
kriminalitetsutvikling. Dette skyldes systematisk 
gjennomføring av undersøkelser, særlig gjelder dette: 
Rusvaneundersøkelsen, Ungdata og Trendrapporten. 

Ungdataundersøkelsen gjennomført i Kristiansand våren 
2014,	viser	at	de	fleste	trives	på	skolen	og	hjemme.	
Omfanget av rus- og atferdsproblemer er 

beskjedent. Båndene mellom generasjonene er tette 
og ungdom er opptatt av å gjøre det bra på skolen. 
Samtidig er det grunn til bekymring når det gjelder 
omfanget av psykiske helseplager. Særlig gjelder dette 
for jenter. Mange er opptatt av at unge opplever press 
rettet mot skoleprestasjoner. Dette er av betydning for 
ungdoms helse, slik det blant annet fremkommer i 
Ungdata-undersøkelsen. Mange unge rapporterer om 
bekymringsfulle forhold knyttet til opplevd press, stress 
og psykisk uhelse (Ungdataundersøkelsen for Kristiansand 
kommune, 2014). Dette er sentral kunnskap som må ligge 
til grunn for det forebyggende helsearbeidet rettet mot 
barn og unge.

Rusvaneundersøkelsen foretatt blant alle elever på 10. 
trinn i Kristiansand, viser reduksjon i alkoholbruk: 66 % 
av elevene har ennå ikke debutert med alkohol. De som 
debuterer tidligst med alkohol, drikker oftest og mest 
ved hver drikkeanledning. Det er jevn nedgang i bruk av 
tobakk, den laveste andelen røykere målt noen gang i 
Kristiansand. FRI-programmet brukt i skoler ser ut til å ha 
hatt	forebyggende	effekt	på	røyking.	Det	er	en	nedgang	
i bruk av snus, både blant gutter og jenter. Det er færre 
som bruker cannabis enn tidligere, bruk er vanligst blant 
gutter.	Noen	flere	elever	enn	tidligere	bruker	amfetamin	
og ecstasy, likevel er det samlet få brukere. Flere elever 
opplever problemer når det gjelder bruk av sosiale medier; 
en del gutter rapporterer at bruk av dataspill har skapt 
problemer for dem.

Elevene angir også en markert nedgang når det gjelder 
ulovlige handlinger. Ungdom som oppholder seg i 
Kvadraturen på kveldstid røyker, drikker og ruser seg 
mer enn andre ungdommer. Disse funnene bekreftes 
i Trendrapporten som viser en nedgang i både antall 
ungdommer og antall saker registrerte lovbrudd fra 
foregående år. Antall narkotikasaker har imidlertid 
økt, men dette har trolig sammenheng med politiets 
aksjonering mot ulike ungdomsmiljø høsten 2013. Det 
er gutter i alderen 16 til 17 år som dominerer når det 
gjelder registrerte lovbrudd. Også i Trendrapporten oppgir 
informanter bekymring for unges sårbarhet relatert til 
psykiske helseplager. Det er også en utfordring med 
trakassering, mobbing og trusler via sosiale medier.
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Læringsmiljøet i barnehager og skole kartlegges i 
prosjektet Forskningsbasert læringsmiljø i Kristiansand 
(FLiK). Målsettingen er inkluderende læringsmiljøer som 
gjør at elevene trives bedre, lærer mer og at det blir mindre 
mobbing. Måloppnåelse vil på lengre sikt ha stor betydning 
for helsetilstanden i befolkningen. Mobbing starter tidlig, 
ofte allerede i barnehagen.
 
Folkehelsemeldingen (Meld. St 19 (2014-2015)) skisserer 
et utviklingsarbeid i det kommunale folkehelsearbeidet 
som skal ha vekt på psykisk helse og rusforebyggende 
arbeid rettet mot barn og unge.

Overvekt/fedme
Resultater fra ulike helseundersøkelser blant barn i Norge 
viser at mellom 15 og 20 prosent av barn har overvekt/
fedme (Folkehelseinstituttet, 2014). Det er stor 
sannsynlighet for at overvekt og fedme i barneårene 
vedvarer til voksen alder. Overvekt og fedme regnes som 
en viktig risikofaktor for en rekke sykdommer, utvikling 
av	negativt	kroppsbilde	og	selvopplevd	helse.	Det	finnes	
foreløpig ikke pålitelige lokale tall for forekomst av 
overvekt og fedme, men et utvalg av barn i skolene i 
Kristiansand inngår i den nasjonale kartleggingen. 

Andelen	overvektige	barn	økte	signifikant	i	Norge	fram	
mot begynnelsen av 2000-tallet (Juliusson, 2007). Det siste 
tiåret ser det imidlertid ut til at andelen skolebarn med 
overvekt og fedme i gjennomsnitt har forandret seg lite. 
Det er som nevnt tidligere i forbindelse med utvikling i 
sykdomsforekomst indikasjoner på at økningen i overvekt 
og fedme hos barn kan ha stoppet opp, både nasjonalt og 
internasjonalt. Nye nasjonale målinger i Barnevekststudien 
i 2015 vil gi sikrere holdepunkter for utviklingen av overvekt 
blant norske barn. 

Utviklingstrekk

• Levevaner etableres tidlig i livet og følger 
 sosioøkonomiske skiller
• Flere unge angir tegn på psykisk uhelse; psykiske 
 helseplager blant unge jenter øker i omfang 
 og alvorlighet
• Økningen av overvekt og fedme blant barn 
 og unge kan ha stoppet opp, men er fortsatt 
 en helseutfordring 
• Trakassering og mobbing er et vedvarende problem
• Forekomst av rusproblematikk og kriminalitet viser 
 en positiv trend, men utfordrer fortsatt i 
 risikogrupper og visse miljøer

 Strategiske utviklingsområder

• Videreutvikle strategier på levevanefeltet for 
 barn og unge
• Videreutvikle lokalt kunnskapsgrunnlaget 
 om ungdoms levekår
• Videreutvikle strategi mot mobbing i barnehage 
 og skole
• Ungdomshelse med vekt på tiltak som kan 
 hindre krenkelser og styrke psykisk helse 
• Videreføre virkningsfullt rusforebyggende arbeidet 
 rettet mot foreldre og skole
• Forebyggende arbeid rettet mot risikoutsatt ungdom

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan
• Helsefremmingsplanen
• Barnevernplan Kristiansand kommune 2009 – 2012
• Plan for forebyggende og helsefremmende arbeid 
 i Kristiansand kommune
• Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid i 
 Kristiansand kommune (utarbeides i 2015)
• Plan mot vold i nære relasjoner (utarbeides i 2015)
• Forskningsbasert læringsmiljø i Kristiansand (FLiK)
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3.2.5 Innvandrerhelse
Over 10 % av befolkningen på Sørlandet har 
minoritetsbakgrunn. De største helseutfordringene ser 
en	hos	flyktninger	og	asylsøkere	som	har	vært	utsatt	
for traumer. Innvandrerbefolkningen i Kristiansand er 
imidlertid en svært sammensatt gruppe når det gjelder 
alder, kjønn, opprinnelsesland, sosioøkonomisk status, 
innvandringsgrunn og oppholdstid. Innvandrernes helse er 
derfor formet av en rekke ulike faktorer. Behovet for helse- 
og velferdstjenester vil også endre seg med oppholdstiden.

Risikofaktorer vedrørende helse kan være relatert til 
traumer	før,	under	og	etter	flukt/flytting,	kosthold,	
fysisk aktivitet, røykevaner og alkoholinntak. Noen av 
helseforskjellene mellom de ulike innvandrergruppene 
har sammenheng med sosioøkonomisk status (Rechel 
et al., 2011) men lav sosioøkonomisk status kan også 
være et resultat av å være innvandrer. Innvandrere fra 
lavinntektsland i Afrika og Asia utgjør en stor del av de 
som blir diagnostisert med de kroniske infeksjons-
sykdommene tuberkulose, hiv  og hepatitt B. Dette er 
sykdommer hvor innvandrerne smittes i sitt opprinnelige 
hjemland. Diabetes er utbredt blant innvandrere fra Sørøst-
Asia. Kvinner fra land med høy forekomst av diabetes, har 
spesielt	høy	risiko	for	å	utvikle	svangerskapsdiabetes.	I	flere	
innvandrergrupper er overvekt og fedme utbredt. Voksne 
innvandrere	og	barn	og	voksne	med	flyktningebakgrunn	
rapporterer om mer psykiske helseplager enn etnisk 
norske. D-vitaminmangel er utbredt blant innvandrere fra 
noen lav- og middelinntektsland. Fortsatt er kunnskapen 
om innvandrerbefolkningens helse mangelfull; mange av 
datakildene er mer enn ti år gamle.

Tall fra Vest-Agder Krisesenter viser at andelen brukere 
med annen etnisk opprinnelse enn norsk har vært i vekst 
de siste årene (Vest-Agder Krisesenter, 2014). Familievold 
utgjør en svært stor helserisiko og er alvorlig for de mange 
barn og unge som rammes årlig.

Innvandrerbefolkningens tilknytning til skole og arbeidsliv er 
av stor betydning for integrering, inntektssikring og helse. 
Barnehage er en særlig viktig arena for språkutvikling, 
læring og sosial integrering.

Utviklingstrekk

• Mange med innvandrerbakgrunn har økt risiko for 
 å utvikle sykdom og uhelse 
• Andelen med innvandrerbakgrunn som har behov 
 for bistand fra krisesenteret er høy
• Forekomsten av traumerelaterte helseutfordringer er 
	 høy	blant	flyktninger	og	asylsøkere
• Mangelfull kunnskap om innvandrerbefolkningens 
 særskilte helsebehov

 Strategiske utviklingsområder

• Kunnskapsutvikling om innvandrer- 
 befolkningens helse
• Behovstilpasset utvikling av kompetanse 
 og helsetjenester til innvandrerbefolkningen
• Språkopplæring
• Tilpasset tolketilbud
• Samarbeid med Sørlandet sykehus om 
 traumebehandling og utviklingen av det 
 helsefremmende og forebyggende arbeidet 
 rettet mot innvandrergrupper
• Forebyggende arbeid rettet mot vold 
 i nære relasjoner

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan
• Helsefremmingsplanen
• Plan for legetjenester
• Omsorgsplan 2015
• Strategi for likestilling, mangfold og inkludering
• Plan mot vold i nære relasjoner (utarbeides i 2015)
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3.2.6 Psykisk helse
Psykisk helsefeltet er et område hvor en får antatt økte 
utfordringer fremover. Rus- og psykisk helsefeltet er 
prioriterte områder nasjonalt. Dette er også områder for 
prioritert samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og 
kommunene i Agder, blant annet gjennom felles plan-  
og utredningsarbeid. 

Forekomst
Mange vil oppleve dårlig psykisk helse i løpet av livet. 
Om lag 15 prosent får minst én episode med alvorlig 
depresjon, og rundt 10 prosent får en periode med 
skadelig rusmiddelbruk eller – avhengighet i løpet av 
livet. I takt med et økende antall eldre i samfunnet vil 
det trolig bli økt behov for helsetjenester rettet mot 
psykiske lidelser blant eldre, herunder demens. 
Psykiske lidelser hos eldre kan ha andre kjennetegn 
enn hos yngre.

Folkehelseinstituttet anslår at 260 000 barn har foreldre 
med en psykisk lidelse som kan gå ut over daglig 
fungering. Personer med psykiske vansker i barne- eller 
ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske 
plager og psykiske lidelser senere i livet, men for mange 
er plagene forbigående. Av de som har én psykisk lidelse 
vil halvparten ha minst en psykisk lidelse til. Mange som 
har psykiske lidelser er ikke i kontakt med helsetjenesten 
for disse lidelsene. Personer med psykiske lidelser har 
høyere forekomst av somatiske sykdommer og lever kortere 
enn befolkningen for øvrig. Bruk av medikamenter, usunn 
livsstil og selvmord er viktige forklaringer. Trolig er også 
kronisk aktiverte stressreaksjoner av betydning.

Psykiske problemer er en av de hyppigste årsakene til at 
mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv. I perioden 
fra 2000 til 2011 økte sykefraværet på grunn av lettere 
psykiske lidelser med 145 % (Folkehelseinstituttet, 2014). 
Med	tanke	på	den	demografiske	utviklingen	blir	tiltak	som	
kan forebygge utvikling av uhelse og redusere andelen 
av	befolkningen	som	befinner	seg	utenfor	yrkesliv	og	
produksjon, sentralt å utvikle og prioritere. 

Folkehelsemeldingen (Meld. St 19 (2014-2015)) likestiller 
psykisk helse med fysisk helse i folkehelsearbeidet. 

Forekomst av alvorlige psykiske lidelser i befolkningen 
er forholdsvis lav og holder seg nokså konstant over tid 
(Folkehelseinstituttet, 2014). Blant personer 
med psykoselidelser er det en del som også har 
tilleggsproblematikk som skaper alvorlige problemer 
for dem, deres pårørende og samfunnet rundt.

Personer som har samtidig alvorlige psykiske lidelser, 
rusmiddelavhengighet og atferdsproblematikk med vold 
og kriminalitet er en gruppe som ikke har tilstrekkelig godt 
helsetilbud fra spesialisthelsetjeneste og kommune per i 
dag. Det krever et utviklingsarbeid med nye tilnærminger 
(se kapittel 3.6.2). Erfaringer lokalt tyder på at hvis man 
lykkes med tilpassede tilbud til denne forholdsvis marginale 
brukergruppen vil ressursene på begge forvaltningsnivå 
kunne nyttes mer hensiktsmessig. Dette kan sikre 
mer helhetlig tilbud til brukergruppen og gi bedre 
rammebetingelser for pårørendearbeidet.

Eldres psykiske helse
Innsats rettet mot eldre med psykiske lidelser var ikke 
et prioritert område gjennom den 10-årige nasjonale 
opptrappingsplanen på psykisk helsefeltet. Det er 
mangelfull kunnskap om forekomsten av psykiske plager 
og lidelser blant eldre i Norge over 65 år (Langballe og 
Evensen, 2011). Det er derfor også vanskelig å beregne 
fremtidig forekomst i en voksende eldrebefolkning. 
Kunnskapssøk viser at det særlig i den eldste delen av 
befolkningen er hyppigere forekomst av symptomer på 
psykisk uhelse. Det gjelder angst, depressive symptomer 
og diverse følgetilstander av demens, betennelsestilstander 
med videre. Kompetanse- og metodeutvikling må 
ta hensyn til dette ved utvikling og innretning på 
tjenestetilbudet til de ulike målgruppene.

Behovet for spesialisthelsetjenester vil også øke som følge 
av at andelen av de eldste i befolkningen øker. Det vil bli 
en langt større gruppe eldre som har behov for spesialisert 
utredning og behandling, men som ikke vil ha godt av 
forflytning.	Hvordan	de	kommunale-	og	spesialiserte	
tjenestene klarer å gjøre seg tilgjengelig for denne 
målgruppen blir avgjørende for helsetilbudet de vil få. 
Den høye forekomsten av samtidige sykdommer vil 
komplisere bildet ytterligere. Dette er derfor et sentralt 
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område for fag- og metodeutvikling og samhandling 
mellom sykehus og kommune. 

Yngre eldre i 60-70 års alderen som bor hjemme har 
antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og 
lidelser, sammenlignet med resten av den voksne delen av 
befolkningen. Imidlertid viser studier blant eldre som bor 
på ulike former for institusjoner høy forekomst av psykiske 
plager og lidelser. Symptomer på psykiske problemer og 
lidelser bør fanges opp så tidlig som mulig for å hindre 
utvikling av uhelse og funksjonstap. Ernæringssituasjon, 
sosial fungering og aktivitet i hverdagen er nært forbundet 
med den psykiske helsetilstanden.

Alkoholforbruk er en viktig faktor også for eldres psykiske 
helse. Toleransen for alkohol svekkes ved alder og risikoen 
for psykiske problemer, fall og utvikling av alkoholrelaterte 
skader generelt øker. Dette er viktig kunnskap å formidle 
i det helsefremmende- og forebyggende arbeidet. 
Det samme gjelder opplysnings- og informasjonsarbeid 
vedrørende medikamentbruk. Her har også eldre økt risiko 
for bivirkninger og skader relatert til feil- og overforbruk ved 
samtidig alkoholinntak. 

Rusmiddelbruk og helse
Tilgang til alkohol er den viktigste risikofaktoren for 
alkoholrelatert helseproblematikk. Folkehelserapporten 
2014 viser at alkoholforbruket har økt med 40 prosent 
de siste 20 årene, og mest blant kvinner og eldre 
(Folkehelseinstituttet, 2014). Alkoholforbruket hos 
ungdom har gått ned. Tilgangen til ulovlige rusmidler 
har også økt, og blant disse er nye, syntetiske rusmidler 
som til dels har ukjente virkninger. Helsebyrden relatert til 
illegale rusmidler, i befolkningen totalt sett, er imidlertid 
svært liten sammenliknet med alkohol og nikotin. I det 
kommunale folkehelsearbeidet er det derfor dette som 
bør gis prioritet i de befolkningsrettede strategiene. 
Fokuset på illegale rusmidler er viktig å ha med i 
forebyggende arbeid og undersøkelser rettet mot 
ungdom og selvsagt i den kommunale delen av 
tiltaksapparatet som har ansvar for behandlings- 
og rehabiliteringstiltak til rusmiddelavhengige. 

Helsebyrden ved et økende alkoholkonsum i befolkningen 
kan illustreres slik: Ved somatiske avdelinger i norske 
sykehus er 15 til 20 prosent av alle innleggelser rusrelaterte 
(Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i 
Helse	Vest	2012).	Alkohol	er	i	flere	tilfeller	hoveddiagnosen	
for sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner 
ved somatiske sykehus. Alkohol kan i tillegg være en 
medvirkende årsak (men ikke hoveddiagnose) ved mange 
sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner. 
For eksempel er påvirkning av alkohol en utløsende 
faktor ved mange voldsskader, selvpåførte skader og 
ulykkestilfeller. Folkehelseinstituttet angir at det på 
landsbasis er ca. 70 000 barn som har foreldre med 
et alkoholforbruk som sannsynligvis går ut over 
daglig fungering. 

Folkehelsemeldingen (Meld. St 19 (2014-2015)) peker 
ut retning for en samfunnsutvikling som legger til rette 
for helsevennlige valg og prioriterer blant annet støtte til 
kommunenes arbeid med ansvarlig alkoholhåndtering. 
Det alkoholforebyggende arbeidet er vektlagt i meldingen.

Vanedannende legemidler 
Det er fortsatt store fylkesvise forskjeller i andelen brukere 
for de ulike gruppene av vanedannende legemidler 
hos kvinner og menn. Dette har vært kjent helt siden 
1970-årene, og Agder-fylkene har hele tiden ligget høyt i 
forbruk sammenliknet med resten av landet. De fylkesvise 
forskjellene i forbruk vedvarer i hele perioden. Rapporten 
”Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 
(Folkehelseinstituttet, 2014) viser reduksjon i bruken av 
angstdempende midler og sovemidler. Det er fortsatt 
langt	flere	kvinner	enn	menn	som	bruker	vanedannende	
legemidler. Det samme gjelder for legemidler 
mot depresjon. 
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Utviklingstrekk

• Økt alkoholkonsum i befolkningen øker 
 risikoen for helseskader og påvirker barn- og 
 unges oppvekstsvilkår
• Psykisk uhelse er i økende grad årsak til frafall fra 
 skole og arbeidsliv og årsak til tidlig uførepensjon
• Psykiske problemer blant eldre vil øke med veksten 
 i de eldste aldersgruppene
• Behovet for tjenester på rus- og psykisk helsefeltet 
 er vanskelig å fremskrive med tanke på hvordan 
 sykdomsbildet vil utvikle seg

 Strategiske utviklingsområder

• Befolkningsrettet forebygging som har dokumentert 
	 effekt	på	psykisk	helse
• Kommunal alkoholpolitikk og folkehelsearbeid som 
	 retter	seg	mot	å	redusere	de	negative	helseeffektene 
 av alkoholbruk 
• Metode- og tiltaksutvikling som avdekker 
 helseproblemer knyttet til psykisk helse – eller bruk 
 av rusmidler, så tidlig som mulig
• Metode- og tiltaksutvikling rettet mot eldres 
 psykiske helse
• Metode- og tiltaksutvikling rettet mot personer med 
 alvorlig psykisk lidelser, rus- og atferdsproblematikk
• Samarbeid mellom kommunen og helseforetaket om 
 utvikling av tilbudet på rus- og psykisk helsefeltet, 
 også det forebyggende arbeid
• Videreutvikling av lokale kunnskapsbaser 
 og undersøkelser

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan
• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
• Plan for kriminalitetsforebygging i Kristiansand 
 kommune (utarbeides i 2015)
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 (utarbeides i 2015)
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3.3 Utvikling i tjenestebehov

Kristiansand	kommune	har	over	flere	år	gjennomført	en	
langsiktig, strategisk satsing på hjemmebaserte tjenester. 
Målet er å legge til rette for at befolkningen kan bo trygt 
og godt hjemme så lenge som mulig, slik at man utsetter 
behov for omfattende omsorgstjenester. Denne utviklingen 
har	vært	avhengig	av	en	tjenesteprofil	hvor	kommunen	
har satset på økt omsorgsboligdekning, dagtilbud til ulike 
målgrupper, samling og forsterking av korttidsplasser 
og rehabiliteringsplasser og ambulante tjenester i 
bofellesskap. Man har gjennom disse grepene kunnet 
utsette utbygging av institusjonsplasser i sykehjem, slik at 
dette ikke skjer før behovet relatert til befolkningsutvikling 
utløses. En utbygging av institusjonsplasser på et for tidlig 
tidspunkt gir lett forskyvninger i nivået på tjenestetilbudet; 
man risikerer å ikke ha tilgjengelige institusjonsplasser når 
den store økningen i behovet kommer (BDO, 2011). 

I denne meldingen er det de personellintensive 
basistjenestene, institusjonstilbud og hjemmetjeneste 
en har valgt å se på med tanke på fremskriving. 
Det er her en vil få de største utslagene når det gjelder 
personell- og kompetansebehov og med hensyn til 
fremtidige investeringskostnader. Meldingen ser derfor 
ikke spesielt på andre sentrale tjenester som dagsenter, 
eldresentertilbud og forebyggende helsetilbud til eldre. 
Disse tjenestene er omtalt i Helsefremmingsplanen for 
Kristiansand kommune og bør vies oppmerksomhet ved 
rullering av Kristiansand kommunes omsorgsplan 2015. 

Kristiansand kommune er kjennetegnet ved en kostnads-
effektiv	pleie-	og	omsorgstjeneste,	sammenliknet	
med de andre kommunene i ASSS- nettverket 
(KS, 2014). Kristiansand har etablert seg som en 
hjemmetjenestekommune. Dette er fortrinn som må 
bevares, og er en del av fundamentet for bærekraft i 
tjenestetilbudet. Helse- og sosialsektoren har vist høy 
endringsvillighet, evne til innovasjon og utvikling har 
blitt etterspurt og initiert fra øverste hold i organisasjonen. 
Dette er forhold som vil være svært sentrale også fremover. 

Kristiansand kommune har prioritert samhandling med 
sykehuset, både på strategisk nivå og på tjenestenivå. 
Da samhandlingsreformen ble innført hadde Sørlandet 
sykehus HF få utskrivningsklare «korridorpasienter» 
tilhørende Kristiansand kommune. Dette bildet ser ikke 

ut til å ha endret seg. I 2014 har Kristiansand kommune 
hatt et gjennomsnitt på 3,5 døgn per måned når det 
gjelder utskrivningsklare pasienter som det har vært knyttet 
betalingsplikt til. Dette har nær sammenheng med at 
kommunen har prioritert tett samhandling med sykehuset 
vedrørende utskrivningspraksis og at de lovpålagte 
delavtalene er utformet slik at endring av praksis skal 
skje innenfor avtalte rammer og prosedyrer. Erfaringene 
i Kristiansand faller ikke sammen med den trenden som 
IRIS-rapporten «Samhandlingsreformens konsekvenser 
for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet» (Abelsen et 
al., IRIS, 2014) beskriver for større kommuner: Man klarer 
ikke lenger å ta unna utskrivningsklare pasienter og pådrar 
seg	betalingsplikt	for	flere	pasienter	som	blir	liggende	på	
sykehus. Dette er imidlertid en utvikling man må følge 
lokalt med tanke på tjenesteutviklingen. Kristiansand 
kommune har erfart at endringer i utskrivningspraksis 
raskt får store konsekvenser for tjenestebehov og 
prioriteringer på kommunalt nivå.

Historisk utvikling i tjenestetildeling
På midten av 1960-tallet var det på landsbasis om lag 25 000 
plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. 
Dette tallet økte jevnt og hadde en topp på nær 50 000 
alders- og sykehjemsplasser i 1988. Da var omtrent en 
av fem plasser på aldershjem, resten på sykehjem. 
Siden 1990-tallet er antallet plasser på aldershjem redusert 
og antallet sykehjemsplasser økt, slik at nesten alle 
institusjonsplasser nå er på sykehjem. I samme periode 
er det totale antallet institusjonsplasser blitt redusert, til 
rundt	40	000.	Det	har	samtidig	blitt	betydelig	flere	boliger	
til pleie- og omsorgsformål (Borgan, 2012). Kristiansand 
kommune har fulgt tilsvarende utvikling. Samtidig med 
denne utviklingen har det vært en kraftig vekst i hjemme-
sykepleietjenester både med hensyn til volum og 
kompetanse.	Se	figur	12	på	neste	side.

Nasjonalt har det de siste 20 årene vært en større vekst 
i uttak av omsorgstjenester til de yngre brukergruppene, 
under 67 år. Veksten tilsvarer en tredobling i disse alders-
gruppene og nesten alle nye ressurser som er satt inn i 
omsorgssektoren har gått til å dekke denne veksten (NOU 
2011:3, 2011). Kristiansand kommune har registrert en 
tilsvarende utvikling.
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Figur 12: Prosentvis vekst i antall mottakere av hjemmesykepleie i Kristiansand kommune fordelt på alder sammenlignet med 1995.
Kilde: Kristiansand kommune.

En stor del av forklaringen på den faktiske utviklingen i 
tjenestetildeling i Kristiansand er relatert til at kommunen 
har etablert tjenester til målgrupper på psykisk helsefeltet 
i forbindelse med den nasjonale opptrappingsperioden. 
I tillegg har det vært vekst i tjenester tildelt gjennom 
den nasjonale ordningen som omfatter ressurskrevende 
brukere. Dette omfatter i hovedsak tjenester til psykisk 
utviklingshemmede. Overlevelsesgraden i forbindelse med 
for tidlig fødsel, samt alvorlige ulykker har også økt og 
dette utløser omfattende kommunale omsorgstjenester. 

Usikkerheter ved framskrivning av
kommunale tjenestebehov
Det	har	vist	seg	svært	vanskelig	å	treff	e	på	fremskrivinger
av tjenestebehov for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Utvikling i tjenestebehov er ikke bare drevet av alders-
sammensetning og helsetilstand i befolkningen.
Det påvirkes av samfunnsendringer som blant annet 
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivå, graden av 
familieomsorg, frivillig innsats og leveranser fra private 
helseaktører. Det er også en utfordring at registerdata på 

helse- og omsorgsfeltet er mangelfullt utviklet. Dette er 
en erkjent nasjonal utfordring. Dette gjør fremskriving 
utfordrende	(se	fi	gur	9).	Mer	kunnskap	om	de	faktorene	
som virker drivende på behovet for kommunale helse- og 
omsorgstjenester er av avgjørende betydning for fremtidig
planlegging.	I	tillegg	til	demografi	sk	utvikling	og	
helsetilstand, er følgende endringsdrivere viktige:

• Levekår
• Eff	ekt	av	helsefremming	og	forebygging
• Teknologi og medisinsk utvikling
• Endringer vedrørende lovverk og rettighetsfesting
• Kvalitet og standard
• Forventninger og etterspørsel 
• Oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltingsnivå
• Familieomsorg og frivillig innsats
• Boligutvikling
• Utvikling av private helsetilbud
• Metodeutvikling
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Framskrivning av tjenestebehov 
i Kristiansand kommune
Når det gjelder framskrivninger av tjenestebehov har 
en	brukt	demografi,	eksisterende	tjenesteinnretning-	
og produksjon som utgangspunkt for framskrivning. 
Dette gir en risiko for feildimensjonering av tjenester 
da viktige endringsdrivere ikke blir hensyntatt. Denne 
enkle framskrivningen illustrerer en overordnet skisse for 
behov og volumøkning. Ved videre analyser for fremtidig 
tjenestebehov	må	det	fremskaffes	mer	kunnskap	om	
endringsdrivere og påvirkningsfaktorer slik at denne 
risikoen kan reduseres. Jfr. kapittel 3.2, 3.4 og 3.5.

I framskrivingen av tjenestebehov som følger nedenfor 
har en basert seg på KOSTRA- tall og valgt 2013 som 
basisår. Årsaken til at man ikke har valgt trender eller 
gjennomsnittlig	uttak	av	tjenester	over	flere	år,	er	at 
det er svært små variasjoner i uttak av tjenester i 
prosent av befolkningen. For eksempel har andelen av 
hjemmetjenestemottakere i de ulike aldersgruppene 
vært	rimelig	stabil	over	flere	år.	I	fremskrivingene	har	
en forutsatt samme dekningsgrad, tildelingspraksis, 
tjenesteprofil,	sykelighet	og	proporsjonal	familieomsorg.	

Vi har med de samme forutsetningene beregnet antall 
mottakere av hjemmetjenester, antall beboere i sykehjem 
og antall omsorgsboliger. Det er særlig tildeling av 
tjenester til de eldste som vil øke. For brukere i disse 
aldersgruppene	er	demens	og	samtidig	opptreden	av	flere	
sykdommer svært vanlig. Dette er det viktig å ta hensyn til 
ved dimensjonering av framtidige helsetjenester.

Kategorien mottakere hjemmetjenester omfatter 
tjenester i boliger til utviklingshemmede, tjenester i 
boliger på psykisk helsefeltet, psykiatrisk sykepleie, 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, BPA og 
avlastning utenfor institusjon. Prognostisert vekst på de 
ulike tjenestene er over 60 %, og veksten er spesielt stor 
for tjenester til de som er 80 år eller eldre. Dette følger 
også befolkningstrenden som vist i kapittel 3.1. Dette kan 
illustreres	grafisk	som	vist	på	figur	13	på	neste	side.

2014 2020 2030 2040
VEKST 

2014-2040

Mottakere hjemmetjenester

0 – 66 år 1 457 1570 1710 1800 24 %

67 – 79 år 531 650 800 960 81 %

80 år og over 1058 1100 1570 2150 103 %

Sum 3046 3320 4080 4910 61 %

Institusjonsplasser Samme tildeling 619 680 890 1250 102 %

Antall omsorgsboliger Samme tildeling 109 130 160 220 102 %

Tabell 2: Fremskrevet antall mottakere per 1.1 av hjemmetjenester og antall institusjonsplasser og omsorgsboliger. Basert på KOSTRA-tall per 
31.12.2013 og tall fra Kristiansand kommune (SSBs MMMM-alternativ). Forutsetter proporsjonal familieomsorg (Se figur 18).
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Figur 13: Fremskrevet antall mottakere av hjemmetjenester fordelt på alder. Basert på KOSTRA-tall per 31.12.2013 (SSBs MMMM-alternativ).
Forutsetter proporsjonal familieomsorg.

Økning i antall omsorgsboliger og institusjonsplasser, med dagens dekningsgrad og tildelingspraksis kan illustreres 
grafi	sk	på	denne	måten:

Figur 14: Fremskrevet antall institusjonsplasser og omsorgsboliger. Tall fra Kristiansand kommune (SSBs MMMM-alternativ).
Forutsetter proporsjonal familieomsorg.
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I perioden frem mot 2020 blir økningen moderat. 
Etter 2020 øker veksten i antall eldre over 80 år kraftig. 
Veksten fortsetter også i tiårene etter dette. Dersom 
Kristiansand kommune skal opprettholde samme tilbud 
som i dag, med hensyn til dekningsgrad og innretning på 
institusjonstilbudet, må antall sykehjemsplasser mer enn 
dobles frem mot 2040. I tillegg må det påregnes en økning 

i antall plasser dersom en reduksjon i antall liggedager 
i spesialisthelsetjenesten skal forventes kompensert på 
kommunalt nivå, slik SSHFs Utviklingsplan 2030 
legger opp til. 

Se vedlegg: 
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030 (Vedlegg B).

Kristiansand kommunes handlingsrom
Kommunen har i dag institusjonsplasser til 18 % av 
befolkningen over 80 år. 471 av 619 plasser (76 % av alle 
liggedøgn) benyttes av brukere over 80 år. 107 av disse 
plassene er korttidsplasser, det vil si 17 % av totalt antall 
institusjonsplasser. Forutsatt fremskriving av befolkningen 
basert på SSBs middelalternativ (MMMM), vil en i 2030 ha 
behov for 890 institusjonsplasser og i 2040 1250 plasser, 
forutsatt samme tildelingspraksis som i dag. I tillegg til 
driftsutgifter av nye institusjonsplasser kommer utgifter til 
investeringer i ny bygningsmasse. 

Kommunen er en aktør med et bredt samfunnsansvar 
for mange sektorer.Med utgangspunkt i kostnader for ulike 
samfunnssektorer i Kristiansand kommune i 2014 kan en 
fremskrive	kostnadsbildet	basert	på	endret	demografi, 
uten å ta hensyn til andre forhold. Se tabell under. 

Som det fremgår av tabellen kan Kristiansand kommune 
få store utgifter til pleie- og omsorgstjenester, forutsatt 
alt likt som i dag. Denne kostnadsøkningen kan bli en 
uønsket driver og dermed en trussel når det gjelder ønsket 
prioritering mellom de ulike samfunnsområder kommunen 
har ansvaret for. 

Den strategiske satsing på hjemmetjenester som er 
beskrevet tidligere, er vedtatt videreført (Kristiansand 
kommune, 2015). Ved hjelp av fortsatt satsing på utvikling 
av tilpassede hjemmetjenester og økt egenmestring vil det 
være	mulig	å	yte	bistand	til	langt	flere	brukere	enn	om	de	
samme ressursene ble brukt utelukkende til å etablere og 
drifte institusjonsplasser. Kommunen må i det videre sikre en 
økning	av	tiltak	som	gir	flere	innbyggere	muligheten	til	å	bo	
trygt i eget hjem så lenge som mulig. Dette betyr at 
kommunen samtidig må legge til rette for økt bolig-
bygging og sikre egnet boligmasse til den eldste 
delen av befolkningen (se kapittel 3.5).

2015 2020 2030 2040

Grunnskole 41 000 000 170 000 000 308 000 000 393 000 000

Pleie og omsorg 34 000 000 163 000 000 570 000 000 1 124 000 000

Sosialhjelp 3 000 000 19 000 000 43 000 000 60 000 000

Barnevern 3 000 000 14 000 000 33 000 000 42 000 000

Helse 4 000 000 20 000 000 49 000 000 70 000 000

Barnehage 4 000 000 34 000 000 112 000 000 126 000 000

Sum 89 000 000 422 000 000 1 115 000 000 1 815 000 000

Tabell 3: Vekst i Kristiansand kommunes utgifter knyttet til demografi, i kronebeløp sammenlignet med 2014. 
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Denne styrkingen må kombineres med en gradvis 
reduksjon i dekningsgrad for institusjonsplasser, hvis det
skal være mulig å gi nødvendige tjenester til den økende 
andelen eldre. Hvis nåværende dekningsgrad for 
institusjonsplasser opprettholdes eller økes, innebærer 
dette at langt færre vil motta tjenester innenfor tilsvarende 
økonomiske rammer fremover. Gradvis reduksjon i deknings-
grad for institusjon, samtidig med en oppbygging av 
hjemmetjenester, omsorgsboliger og andre tilpassede 
boformer, er svært viktige elementer i analysene som må 
ligge til grunn for utvikling og etablering av bærekraftige 
helse- og omsorgstjenester til en økende andel eldre. 

I denne sammenheng vil også en riktig dimensjonering
og	eff	ektiv	bruk	av	korttidsplasser	være	viktig.	Korttids-
plasser har en sentral funksjon i de kommunale tjenestene 
for å få til en god pasientstrøm. Korttidsplasser har som
hovedfunksjon å bidra med utredning, behandling og 
rehabilitering av hjemmeboende. I tillegg kan korttids-
plasser være avlastning for å bedre hjemmeboende og 
pårørendes livssituasjon. Korttidsplasser kan hindre
uhensiktsmessige sykehusinnleggelser og sikre 
nødvendig oppfølging og rehabilitering i etterkant av 
sykehusbehandling. Plassene må sees i sammenheng med 
tilbudet om kommunal øyeblikkelig hjelp. God kapasitet
på korttidsopphold kan gi gunstige kostnadsmessige 
eff	ekter.	Kommunen	kan	redusere	omfanget	av	langtids-
institusjonsplasser og bygge opp hjemmebaserte tjenester 
som setter folk i stand til å bo hjemme så lenge som 
mulig. Dette forutsetter at antallet korttidsplasser er riktig 
dimensjonert (Helsedirektoratet, 2012). Det er forsket 
lite på bruken av korttidsplasser og det er behov for mer 
kunnskap med tanke på langsiktig strategisk utvikling på 
området. Kristiansand kommune har i samarbeid med 
de øvrige kommuner i Knutepunkt Sørlandet utviklet et 
lokalt erfarings -og kunnskapsgrunnlag når det gjelder 
korttidsplasser og rehabiliteringsplasser (Dagsvik og 
Enoksen, 2014). Rullering av kommunens omsorgsplan
må ta opp i seg disse problemstillingene.

Figur 15: Sentrale elementer i det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 
som må dimensjoneres og utvikles i sammenheng for å oppnå 
bærekraftige og kostnadseff ektive tjenester fremover.

Tjenestebehovet innen psykisk helse
og avhengighetsbehandling
Det	fi	nnes	ikke	et	objektivt	og	omforent	mål	på	hva	som
er befolkningens «behov» for tjenester innen psykisk helse 
og avhengighetsbehandling. Tradisjonelt har en derfor 
måtte anvende historiske forbrukstall for å estimere behov.
Dette innebærer at områder med et godt utbygd 
tjenestetilbud også vil ha et høyere forbruk, og dermed 
framstå med et høyere «behov», enn områder med et 
mindre godt utbygd tilbud. Videre vil fravær av et tilbud 
kunne tildekke et faktisk behov i befolkningen. Dette gjelder
tjenester på begge forvaltningsnivå. Beregninger av 
hvilket tilbud befolkningen på Agder vil trenge frem mot 
2030 må derfor ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering 
fra både sykehus og kommuner hvor man justerer for 
de forhold som innvirker på etterspørselen. Dette er 
nødvendig for å vite hvilke tjenester, hensyntatt både 
kvalitativt faglig innhold og volum, man bør prioritere 
til ulike målgrupper i fremtiden. Beregninger bør ta 
utgangspunkt i felles kunnskapsgrunnlag om befolkningen, 
erfart	eff	ekt	av	ulike	metoder	og	tjenesteutvikling	samt	ny	
kunnskap på området. Psykisk helsefeltet og rusfeltet er 
forholdsvis unge fagfelt og har også ulike begrensninger 
ved kunnskapsgrunnlaget. Dette kompliserer også 
fremskrivingsarbeidet. Utforskning av fremskriving ved
hjelp av scenarier kan være én mulig tilnærming.
Det er forbundet med risiko å foreta fremskrivinger 
ut fra et basisår, eller med utgangspunkt i antakelser 
om fremtidige økonomiske rammer. Framskrivning og 
strategiutvikling innenfor både psykisk helsefeltet og 
innenfor rus- og avhengighetsfeltet må skje i samarbeid 
mellom forvaltningsnivåene, (se kapittel 3.6).

Hjemmetjenester Tilrettelagte
omsorgsboliger

Sykehjem

KØH
Korttids-

plass



SPEILMELDING 2030  |  49

Utviklingstrekk

• Tjenestebehov i de tradisjonelle omsorgstjenestene 
 med en fremskriving som forutsetter tilsvarende 
	 tjenesteprofil	som	i	2014,	tilsier	en	sterk	vekst	rettet 
 mot den eldste delen av befolkning. Dette skyldes i 
 hovedsak endringer i alderssammensetning og 
 helsetilstanden hos de eldste i befolkningen
• Det er usikkert om veksten i yngre aldergrupper 
 vil utvikle seg med tilsvarende styrke som de siste 
 20 årene.
• Mange endringsdrivende faktorer som innvirker på 
 fremtidig tjenestebehov, ligger utenfor kommunen 
 og er usikre med hensyn til utslag. Det gjør 
 fremskriving komplisert. 
• Kostnadsveksten innen helse- og omsorgssektoren 
 vil, uten at det foretas retningsendrende grep, 
 utgjøre en alvorlig trussel mot det oppdraget 
 kommunen har som samfunnsaktør med ansvar 
	 for	flere	sektorer.	
• Det	finnes	ikke	objektive	og	omforente	mål	på	hva 
 som vil være befolkningens behov for tjenester innen 
 psykisk helse og avhengighetsbehandling. 
 Dette vanskeliggjør fremskriving

 Strategiske utviklingsområder

Utvikling av strategier og tiltak som kan dempe kost-
nadsbehovet knyttet til investeringer og personellbehov i 
helse- og omsorgssektoren. 

• Kunnskap om faktorer som påvirker tjenestebehovet
• Kunnskap	om	effekt	av	helsefremmende	og 
 forebyggende tiltak
• Gevinstrealisering av endrings- og utviklingsarbeid 
 i kommunen
• Opprettholde	kostnadseffektivitet	i	omsorgssektoren	
• Strategisk utvikling og dimensjonering av spesialiserte 
 korttidsplasser i institusjoner, herunder plasser til 
 kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
• Innovativ utvikling på bolig- og tjenesteområdet som 
 demper behovet for institusjonsplasser
• Kompetanse og struktur for prioritering innenfor de 
 samlede kommunale tjenester
• Gjennomføringskompetanse vedrørende ny teknologi 
 og metodikk

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Handlingsprogram for Kristiansand 
 kommune 2015-2018
• Omsorgsplan 2015
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
 Kristiansand kommune
• Plan for psykisk helsearbeid i 
 Kristiansand kommune

• Strategisk utvikling av samarbeid mellom kommune, 
 sykehus, ideelle- og private aktører
• Strategisk tjenesteutvikling som tar hensyn til 
 bostedsmønster, infrastruktur og kunnskap om 
 bærekraftig by- og nærmiljøutvikling
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Forsknings- og utviklingsarbeid som pågår:

• Storbyforskningsprosjektet «Ressursbruk og 
 kvalitet i helse og omsorg» som har til hensikt 
	 å	finne	forklaringer	på	de	store	forskjellene	i 
 ressursbruk innenfor pleie og omsorg i de 
 største kommunene
• Offentlig	PhD	som	ser	på	ulikhetene 
 mellom tradisjonelle hjemmetjenester og 
 hverdagsrehabilitering
• Offentlig	PhD	som	ser	på	gevinstrealisering 
 ved bruk av teknologi i kommunal helse- 
 og omsorgstjeneste.

Se vedlegg:
Høringsuttalelsene fra Kristiansand kommune til SSHF U2030 (Vedlegg B). 
Høringsuttalelsene fra Kristiansand kommune til SSHF Strategiplan 
2015-2017 (Vedlegg C). 

3.4 Personell og kompetanse

3.4.1 Behov for personell og kompetanse i 
helse- og omsorgstilbudet
Statistiske analyser (SSB, 2013) angir at en av tre 
sykehuskroner blir brukt på eldre, mens i kommunale 
pleie- og omsorgstjenester går to av tre kroner til eldre 
tjenestemottakere. Selv med nøkterne forutsetninger om 
demografi	og	standardforbedringer	av	helsetjenestene	
vil bemanningsbehovet i helsenæringen i Norge øke 
sterkt fremover, særlig etter 2020. Andelen av samlet 
sysselsetting som jobber innenfor helse og omsorg, kan 
med framskrivning av dagens tjenestetildeling bli mer 
enn doblet innen 2060. (Holmøy et al., 2014).

Sterk	vekst	i	antall	eldre	betyr	isolert	sett	flere	tunge	
brukere i helse- og omsorgstjenestene. Deres helsetilstand 
vil være avgjørende for kompetansebehovet i tjenestene. 
I dette kapitlet belyses forhold som påvirker sysselsetting 
og behovet for helse- og omsorgstjenester. Forholdet 
mellom andelen av den yrkesaktive befolkningen og 
den eldre delen av befolkningen er en grunnleggende 
rammebetingelse. Befolkningens alderssammensetning 
har også betydning for hvor mange familieomsorgsgivere 
de aller eldste kan støtte seg på, noe som vil kunne påvirke 
framtidige familieomsorgsmønstre. Dette er sentrale 
forhold som har betydning for personellbehovet i helse- 
og omsorgstjenestene. Kompetansebehov, behov for 
faglige omstillinger og metodeutvikling belyses i siste 
del av kapitlet. 

Aldersbæreevne
Aldersbæreevnen angir forholdet mellom den yrkesaktive 
befolkningen	og	den	eldre	delen	av	befolkningen,	se	figur	16.	
Endringen i aldersbæreevnen vil bli en utfordring både 
for personellsituasjonen, verdiskaping og velferdsutvikling, 
jfr. tidligere omtale i kap.2.2. Når det gjelder det økende 
behovet for personell i helse- og omsorgssektoren i 
Kristiansand kommune, er aldersbæreevnen i 
befolkningen en vesentlig rammebetingelse. 
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Familieomsorgens rolle relatert til utvikling i behov
for kommunale helse- og omsorgstjenester
Det private ulønnede omsorgsarbeidet har en viktig rolle 
i omsorgen for eldre. Utvikling og dimensjonering av 
kommunale tjenester må ta hensyn til denne faktoren,
selv	om	den	er	vanskelig	å	beregne	eff	ekten	av	frem	i	tid.	

Mange eldre med hjelpebehov får omsorg fra familie 
og andre private i tillegg til kommunale tjenester. NOU 
2011:11, «Innovasjon i omsorg» la til grunn proporsjonal 
vekst i familieomsorgen. I SSB Rapport 2014/14 
(Holmøy et al., 2014) er dette drøftet nærmere. Det er mye 
usikkerhet relatert til å beregne omfanget av dette arbeidet, 
men det er estimert at det på landsbasis utføres 100 000 
årsverk. Dette tallet har vært stabilt lenge. Det konkluderes 
i rapporten med at det er lite sannsynlig at forholdet 
mellom	familieomsorg	og	off	entlig	omsorg	vil	holde	seg	
uendret. Helse- og omsorgsdepartementet forholder seg 

derfor ifølge SSB i sine beregninger nå til at antall årsverk 
i familieomsorg vil forbli på dagens nivå – ikke øke. Dette 
begrunnes med betydelige endringer i forholdstall mellom 
yrkesaktive og eldre (aldersbæreevne) og mellom andelen 
av den mest hjelpetrengende eldre befolkningen (85 år
og eldre) og deres barn (50-66 år). Det siste forholdet
betegnes	som	familieomsorgskoeffi		sienten.	Familie-
omsorgskoeffi		sienten	er	et	uttrykk	for	antallet	potensielle	
familieomsorgsgivere og omsorgstrengende eldre. 
Grunnen til at de to aldersgruppene inngår i dette
målet er at eldre over 85 år har de største omsorgs-
behovene i befolkningen, og aldersgruppen 50 – 66
er de som i størst grad yter omsorg til eldre i familien. 
Endringer	i	familieomsorgskoeffi		sienten	vil
særlig gjøre seg gjeldende fra 2025.

Figur 16: Aldersbæreevnen: Antall personer 16-66 år per antall personer 67 år og eldre i Kristiansand kommune sammenliknet med landet.
1990 – 2014 er faktiske tall. 2015-2040 SSB, MMMM.
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Figur 17: Familieomsorgskoeffi  sienten: Antall personer 50–66 år per antall personer 85 år og eldre i Kristiansand kommune sammenliknet med 
landet. 1990 – 2014 er faktiske tall. 2015-2040 SSB, MMMM.

Figur 18: Prognostisert prosentvis økning i behov for årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten for hele landet frem til 2060. To alternativer.
Kilde: SSB 2014/14.
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SSB-rapport 2014/14 (Holmøy et al., 2014) gir sammen 
med Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» 
og Stortingsmelding 12 «Perspektivmeldingen» 
indikasjoner på behovet for arbeidskraft i helse- og 
sosialsektoren framover. Disse kildene gjør at det er mulig 
å	danne	seg	et	bilde	av	hvilken	effekt	endringsdrivere	
og påvirkningsfaktorer vil ha på tjenestebehov og 
rekrutteringsmuligheter. Graden av familieomsorg vil 
påvirke behovet for årsverk ganske betydelig, 
som	vist	på	figur	18.	

Når man vet at familieomsorgen antakelig ikke vil øke 
fra dagens nivå, ser man en kraftig økning i behovet for 
antall årsverk innen kommunal pleie- og omsorgstjeneste 
(Holmøy, 2014).

For å beregne etterspørselen etter en bestemt helse- og 
omsorgstjeneste framstiller SSB i sin rapport 2014/14 
s. 23 en modell som viser at antall årsverk pr pasient i 
somatisk spesialisthelsetjeneste er adskillig høyere for de 
eldste eldre enn for yngre brukere. Når brukerfrekvens og 
tjenestestandard holdes konstant stipulerer SSB en økning 
i somatiske spesialisthelsetjenester fra 72 800 årsverk i 
2010 til 101 200 i 2030 og 123 200 i 2050 (Holmøy et 
al.,SSB, 2014, s. 23). Framskrivning av personellbehovet 
i sykehus er også omtalt i SSHFs utviklingsplan hvor det 
konkluderes med tilfredsstillende rekrutteringsmuligheter 
for bioingeniører, leger og sykepleiere. Det angis at det 
utdannes tilstrekkelig antall leger i Norge. 

Omtrent halvparten av leger som rekrutteres til stillinger 
i norsk helsetjeneste får sin utdanning utenfor Norge. 
I stor grad er dette norsk ungdom som velger å studere i 

utlandet, men det er også en betydelig andel utenlandske 
leger i norsk helsetjeneste. Hvis arbeidsmarkedet for 
leger i andre land endres, vil dette ha konsekvenser 
for rekruttering til norsk helsetjeneste. I kommune-
helsetjenesten er personellsituasjonen vesentlig 
annerledes enn i sykehus.

Pleie- og omsorgssektoren er personellintensiv men er 
i dag, i motsetning til sykehus, i stor grad bemannet av 
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere 
(samlebetegnelse fagarbeidere i tabell nedenfor). I for- 
bindelse med Nevroplan 2015 er det foreslått videre-
utdanning for disse yrkesgruppene for å møte stigende 
behov for kompetanse. Melding til Stortinget nr. 25 
anslår et årlig behov for 4 000 nye helsefagarbeidere på 
landsbasis for å dekke behovet. Nåværende rekruttering 
til faget er langt lavere. I likhet med andre yrkesfag er det 
lavere grad av gjennomføring av videregående utdanning 
blant elevene som tar slik utdanning enn blant de som 
tar studieforberedende fag. Helse- og sosialsektoren 
i Kristiansand kommune arbeider med en strategisk 
kompetanseplan, blant annet for å kunne si noe mer sikkert 
om hvilken sammensetning og vekting av fagkompetanse 
man vil trenge på ulike steder i organisasjonen i fremtiden. 

Høy gjennomsnittsalder og små stillingsstørrelser i 
eksisterende kompetansebeholdning i Kristiansand kan på 
noen områder gi grunnlag for bekymring (se tabell under). 
Dette er forhold som har betydning for kommunens valg av 
rekrutteringsstrategi og iverksetting av tiltak som kan møte 
kompetansebehovet fremover. Sektoren trenger oversikt 
over hele sin kompetansebeholdning for å lykkes med en 
strategisk utnyttelse, kombinert med nyrekruttering. 

KATEGORI ANTALL GJENNOMSNITTLIG 
ALDER

GJENNOMSNITTLIG 
STILLINGSPROSENT

ANTALL ÅRSVERK

Sykepleier 557 42,3 69,8 388,6

Fagarbeider 1 117 47,7 64,3 718,0

Fysio- og ergoterapeuter 58 39,7 72,8 42,2

Tabell 4: Kompetansebeholdning fordelt på utvalgte hovedkategorier innen pleie- og omsorgstjenesten. Tall hentet fra Kristiansand kommunes 
personalsystem. Tall per 31.12.2013.
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Når det gjelder volum er det imidlertid ingen tvil om at 
behovet for årsverk i pleie- og omsorgssektoren vil øke 
betydelig. Det vil på ingen måte kunne oppfylles uten at det 
utvikles ny metodikk og andre, mindre personellintensive 
måter å løse oppgavene på enn i dag. En har framskrevet 
behovet for nye årsverk for pleie- og omsorgssektoren i 
Kristiansand kommune.

Figuren under illustrerer estimert utvikling i behov 
for antall årsverk til pleie- og omsorgstjenester frem 
mot 2060. De to grafene viser utviklingen forutsatt 
henholdsvis konstant eller proporsjonal familieomsorg 
(Estimatene er basert på den nasjonale prosentvise 
veksten	i	familieomsorg	som	er	vist	i	fi	gur	18).	
Utgangspunktet for estimatene er KOSTRA-tall for 2010. 
Som vist hadde Kristiansand da 1 948 årsverk innen 
pleie- og omsorgstjenesten. Forutsatt en proporsjonal 
familieomsorg og alt annet uendret, viser estimatet et 
behov tilsvarende ca. 2 700 årsverk i 2030 og 3 400 årsverk

i 2040. Hvis man legger til grunn konstant familieomsorg, 
vil imidlertid behovet for årsverk endre seg til om lag 3 300
i 2030 og 4 500 i 2040. 

Store endringer i befolkningssammensetning er et globalt 
fenomen. Dette medfører at behovet for helsepersonell 
vil øke i alle land. En del av bemanningsutfordringene i 
norsk helsevesen er til nå løst ved å importere fagutdannet 
helsepersonell. Mange av disse kommer fra våre naboland, 
men det er også mange som kommer fra land med langt 
dårligere helsesystemer og større utfordringer knyttet 
til	demografi	ske	endringer	enn	Norge.	For	å	begrense	
«hjernefl	ukt»	og	tapping	av	sårt	tiltrengt	helsefaglig	
kompetanse er det i WHO-regi opprettet «WHO Global 
Code of Practice on the International Recruitment of 
Health	Personnel»,	som	off	entlige	og	private	helseaktører	
er etisk forpliktet til å følge (Prop. 1 (2006-2007)). 
Rekrutteringsstrategier må forholde seg til dette.

Figur 19: Estimert utvikling i antall årsverk innenfor pleie og omsorg i Kristiansand kommune. Basert på prosenter i fi gur 18 og KOSTRA-tall fra 2010.
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Økte forventninger til kvalitet 
Mange av beregningene av behovet for antallet 
helsearbeidere og institusjonsplasser baserer seg på 
forutsetninger om lav eller ingen kvalitetsvekst i tjenestene. 
Dette kan vise seg å være svært usikre antakelser (Nerdal, 
2012). Morgendagens eldre som har levd i en tid med 
omfattende velferdsvekst, vil ha høyere forventninger og 
krav til kvalitet enn dagens eldre. For det andre har vi også 
i tiårene som har gått, hatt en betydelig kvalitetsvekst i 
helse- og omsorgstjenestene. At denne trenden mot bedre 
tjenester	skulle	flate	ut	eller	reverseres,	synes	usannsynlig.	
For det tredje vil den private velstanden antakelig fortsette 
å øke, og det vil derfor skapes forventninger om at også 
offentlige	tilbud	skal	bli	bedre.

Utviklingstrekk

• Sviktende aldersbæreevne i befolkningen 
 og endringer i familieomsorgen gir økende 
 rekrutteringsutfordringer. Dette krever nye metodiske 
 tilnærminger, bruk av ressursbesparende løsninger 
 og utvikling av robuste tjenester
• Høy	gjennomsnittsalder	i	flere	utdanningsgrupper 
 innenfor helse- og sosialsektoren i Kristiansand 
 kombinert med stort omfang av deltidsstillinger, 
 vil forsterke rekrutteringsutfordringene
• Økte forventninger og krav til kvalitet vil øke behovet 
 for fagpersonell og kompetanse 

Strategetiske utviklingsområder

• Strategisk kompetanseplanlegging, strategisk 
 samhandling om rekruttering og utvikling av nye 
 metoder og teknologi
• Arbeidsgiverpolitikk som sikrer bærekraftig 
 rekruttering og intern kompetanseutvikling
• Samhandling med utdanningsinstitusjoner 
 og kompetansesentra med tanke på innhold og 
 dimensjonering av etterspurte utdanninger
• Rekruttering fra utradisjonelle yrkesgrupper det 
 vil være behov for i den nye eldreomsorgen og 
 rekruttering av fagpersonell det vil være et overskudd 
 av i fremtiden 
• Strategi vedrørende lærlingeplasser og 
 behovstilpassede lærlingeløp (volum og kvalitet)
• IKT systemer som gir pålitelig grunnlagsmateriell for 
 fremskrivinger og strategiske vurderinger med hensyn 
 til kompetansesammensetning og rekruttering 

Faglige omstillinger og kompetanseutvikling
Stortingsmelding 29 angir at for å sikre en bærekraftig 
omsorgstjeneste med god kvalitet i framtida er det 
nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene. 
Omstillingen innebærer endret og høyere kompetanse, 
nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Den 
faglige omstillingen er først og fremst knyttet til sterkere 
vektlegging av rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, 
nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende 
og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg 
skal det legges til rette for å videreutvikle kompetansen 
på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 
Kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 
2015, skal bidra til å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent 
bemanning i omsorgssektoren. For å heve det faglige 
kompetansenivået i omsorgstjenestene, er det ønsket 
å øke andelen personell med høgskoleutdanning og 
legge til rette for internopplæring. Videre er det ønskelig 
å	skape	større	bredde,	med	flere	faggrupper	og	økt	
vekt på tverrfaglig arbeid. Det er også ønskelig å styrke 
omsorgstjenestenes eget kunnskapsgrunnlag gjennom 
forskning og kunnskapsspredning i denne forbindelse. 
Det er en nasjonal utfordring å tilrettelegge for kommunal 
forskning, se kapittel 6.

Medisinskfaglig kompetanse- og oppgaver i kommunen
Medisinskfaglige oppgaver i kommunehelsetjenesten 
utføres i hovedsak gjennom fastlegenes virksomhet 
på allmennlegekontor, i legevakt, ved sykehjem og i 
kommunens samfunnsmedisinske arbeid. Som følge 
av oppgaver knyttet til en aldrende befolkning med 
sammensatt sykdomsbilde og oppgaver knyttet til 
kommunenes lovpålagte plikt til å etablere plasser for 
øyeblikkelig hjelp, må kommunene styrke legefaglig 
tilstedeværelse og kompetanse i sykehjemsmedisin og 
geriatri. Et eget kompetanseområde i sykehjemsmedisin 
for leger er nylig etablert. Det er også foreslått å 
opprette en ny spesialitet i mottaksmedisin; dette vil 
være relevant kompetanse også for større enheter som 
driver kommunal øyeblikkelig hjelp. Ny akuttforskrift vil 
medføre behov for oppjustering av den delen av den 
akuttmedisinske kjeden som er kommunens ansvar. 
Særlig vil dette få konsekvenser for dimensjonering og 
organisering av legevakt. Også andre akuttfunksjoner vil 
gjennomgå store endringer, blant annet vil ny varslings- og 
lokaliseringsteknologi kreve respons ved utløste signaler. 

Med økende volum og kompleksitet, vakt- eller 
beredskapsordninger for sykehjemmene, samling 
av rulleringsplasser og en forventet økning i bruk av 
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korttidsopphold i sykehjem, vil det være behov for å 
styrke den medisinskfaglige kompetansen fremover. 
Kristiansand kommune har en lavere dekningsgrad når 
det gjelder legetjenesten ved sykehjem enn kommuner 
en sammenlikner seg med, jfr. utfordringsbildet i 
handlingsprogrammet for Kristiansand kommune,
2015-2018. 

Fastlegen vil ha en sentral rolle i kommunens ansvar for en 
aldrende befolkning. Fremskriving av behovet for fastleger 
må	ta	hensyn	til	fl	ere	faktorer	som	har	betydning	for	
forbruksmønster, blant annet hvordan dette kan forventes 
å variere med hensyn til kjønnssammensetning fremover 
(Holmøy et al., SSB, 2014). Flere hjemmeboende eldre og 
en	demografi	utvikling	som	gir	økt	forekomst	av	komplekse	
sykdomsbilder og kognitiv svikt, vil også øke behov for 
sykebesøk fra fastlegene. Det krever videreutvikling av 
hensiktsmessig samhandling mellom hjemmetjeneste 
og fastlege. Telemedisinske løsninger må prioriteres med 

tanke på dette. Rammebetingelser for fastlegeordningen 
er viktig med tanke på eldres muligheter til å bo hjemme 
så lenge som mulig, selv med funksjonsnedsettelser som 
krever tett medisinskfaglig oppfølging. Det er nødvendig 
at fastlegenes arbeidsoppgaver i sterkere grad integreres 
i den øvrige helse- og omsorgstjenesten for å kunne gi et 
helhetlig tilbud til befolkningen fremover.

Behovet for hjemmebesøk vil øke mest i aldersgruppen 
eldre over 80 år. Det er sannsynlig at man i dagens praksis 
har et underforbruk av disse tjenestene, noe en nærmere 
beregning må ta hensyn til. Hensiktsmessig utrykning 
vil kreve en riktig dimensjonering og innretning på de 
medisinskfaglige ressursene i kommunehelsetjenesten. 
Behov relatert til medisinskfaglig kompetanse blir beskrevet 
nærmere i plan for legetjenester og i det videre arbeidet 
med å utvikle den akuttmedisinske kjede. Når det gjelder 
fastlegen og samhandling med spesialisthelsetjenesten,
er dette omtalt nærmere i vedlegg B og C.

Figur 20: Fremskrevet antall sykebesøk for legevakt og fastleger i Kristiansand basert på tall per 31.12.2013 – forutsatt uendret praksis som i dag
(SSBs MMMM-alternativ). 
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Viktige hensyn ved fremtidsrettet utvikling av den 
medisinsk-faglige kompetansen i kommunen:

• Fastlegens tilknytning og rolle som del av den 
 kommunale primærhelsetjenesten
• Innretning og volum på fastlegetjenesten
• Innretning på legetjenesten overfor beboere på 
 sykehjem, i omsorgsbolig og hjelpetrengende eldre 
 som bor hjemme
• Fastlegens funksjon i kommunens prioritering 
 og etterspørsel etter spesialisthelsetjenester 
 til innbyggerne
• Fastlegens rolle i ulike faser i livsløpssammenheng
• Fastlegens rolle i samordnede pasientforløp, særlig når 
 det gjelder rus, psykisk helse og kroniske lidelser
• Innretning på legetjenestene i den 
 akuttmedisinske kjeden
• Fastlegens rolle i det helsefremmende og 
 forebyggende arbeidet
• Arealutvikling som legger til rette for fremtidsrettet 
 lokalisering og dimensjonering av fastlegetjenester 
 i Kristiansand 
• Fastlegens rolle i bruk av teknologi som muliggjør 
 avstandsbehandling og monitorering av kronisk 
 sykdom i hjemmet
• Fastlegens samhandling med spesialisthelsetjenesten

Behov for nye metodiske tilnærminger og kompetanse
Behovet for koordinering av tverrfaglig innsats vil øke. 
Dette gjelder både i det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet og i det kurative arbeidet rettet mot stadig mer 
komplekse helsetilstander. Kommunen har gjennomført 
opplæringsprogram med vekt på lederaspektene ved 
koordinatorfunksjoner.	Et	mastergradsarbeid	finner	at	
opplæringen har hatt innvirkning på ansatte når det gjelder 
deres opplevelse av økt trygghet og sikkerhet i rollen som 
koordinator (Krpo, 2014). Flertallet av informanter mener 
tematikken burde vært bedre dekket i grunnutdanningen.

Hverdagsrehabilitering er blitt et viktig virkemiddel for 
å oppnå større grad av selvhjulpenhet hos brukere som 
har behov for rehabilitering. Denne arbeidsformen og 
større krav til kompetanse i behovskartlegging og selve 
rehabiliteringsprosessen, tilsier at det vil være behov for 

flere	ergo-	og	fysioterapeuter	i	kommunehelsetjenesten.	
Dette gjelder også innenfor institusjonstjenesten som vil 
trenge økt tverrfaglighet ettersom sykdomsbildet blir stadig 
mer sammensatt. Det vil også bli behov for personell 
som kan drive lærings- og mestringsarbeid rettet mot 
store brukergrupper. 

I forbindelse med faglig utviklingsarbeid rettet mot store 
brukergrupper som eksempelvis eldre med kognitiv svikt, 
må behovet for nye/endrede faglige tilnærminger også 
vurderes. Dette har man gjort blant annet i Danmark, 
i forbindelse med utviklingen av eldrepedagogikk som 
har funnet sted siden 1990- tallet. 

Eldrepedagogikk er en faglig tilnærming som har et 
individuelt rettet fokus, men som tar hensyn til helheten 
i den eldres levde liv og de kulturer personer har vært en 
del av. 

Det må vurderes hvordan nye samarbeidskonstellasjoner 
mellom	det	offentlige,	familieomsorg	og	pårørende,	sosialt	
nettverk og frivillige kan utvikles (se kapittel 5.4). Metodikk som 
retter seg mot dette, eksempelvis systematisk bruk av 
frivillighetskoordinering på prioriterte områder bør 
vurderes. Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid er et 
utviklingsområde. Demenslandsbyen i Nederland som 
er besøkt av helse- og sosialsektorens administrative og 
politiske ledelse, har i seg mange elementer fra denne 
type faglig tilnærming. I den strategiske kompetanse-
planleggingen må sektoren vurdere behovet for andre 
yrkesgrupper og tilleggsutdanninger som kan gi et bedre 
samlet tjenestetilbud til den eldre delen av befolkningen. 
Helsefremmingsplanen beskriver dette; det er behov for 
å prioritere arbeidet.

Behovet for teknologiutvikling beskrives nærmere i kapittel 
4.2 og som en av de nasjonale utfordringene i kapittel 6.
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Utviklingstrekk

• Endringer	i	demografi	og	sykdomsbilde	er	de 
 viktigste driverne for økt personell-  
 og kompetansebehov
• Økningen i den aldrende befolkningen, 
 mer komplekse sykdomsbilder og økt forekomst 
 av kognitiv svikt, er detsom i størst grad utløser 
 behov for økt kompetanse og innovative 
 tilnærminger i helse- og omsorgssektoren 

 Strategiske utviklingsområder

• Strategisk kompetanseplanlegging
• Infrastruktur som utvikler kunnskapsgrunnlaget 
 gjennom å benytte ny kunnskap, forskning og 
 erfaringsbasert kompetanse slik at beste praksis 
 på helse- og omsorgsfeltet til enhver tid sikres.
• Velferdsteknologi og telemedisinske løsninger 
 (se kapittel 4.2)
• Utprøving av ny og utradisjonell oppgavefordeling 
 mellom helse- og omsorgspersonell 
• Koordinering som faglig disiplin i det tverrfaglige, 
 individrettede arbeidet
• Profesjonalisering av frivillighetsarbeidet rettet mot 
 prioriterte områder (se kapittel 5.4) 
• Prioritert oppfølging av Helsefremmingsplanen

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
• Frivillighetsmeldingen
• Plan for legetjenester
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3.5 Bolig og tjenesteplanlegging for
et aldrende samfunn

llustrasjonen nedenfor viser bosetting i ulike bydeler i 
Kristiansand for eldre over 80 år +, fra 2014-2030 og fra 
2014-2040.	Det	er	basert	på	fremskriving	uten	fl	ytting,
det er ikke en prognose. Det fremgår at det også blir store 
endringer fra 2030 til 2040. Illustrasjonene poengterer at 
geografi	ske	forhold	er	viktige	element	å	ta	hensyn	til	ved	
planlegging av innretning og lokalisering av fremtidige 
helse- og omsorgstjenester. Det er viktige hensyn ved 
utvikling av bærekraftige lokalmiljø som er lagt til rette med 
tanke på at de eldste innbyggerne i Kristiansand kommune 
kan bo trygt og godt hjemme lengst mulig.

Det er behov for å systematisere kunnskap om lokale 
forhold som indikerer hvordan man kan optimalisere 
befolkningens muligheter til å klare seg selv og bo 
trygt i egen bolig så lenge som mulig: Kunnskap om 
bygningsmasse, infrastruktur, fasiliteter i leilighetsanlegg, 
muligheter for teknologisk og fysisk tilrettelegging, 
lokalmiljø, rekreasjonsmuligheter og kulturtilbud mv. 
Oversikt	over	fl	yttemuligheter	mellom	enebolig	og	leilighet	
innenfor det kjente bomiljøet, er viktig å ha kjennskap til 
og tilrettelegge for med tanke på å forebygge unødvendig 
bolig- og miljøskifte på sårbare tidspunkt i livet. Tilknytning 
til bosted er en faktor man vet varierer: Størst opplevelse av 
tilknytning	og	ønske	om	å	bli	værende	i	nærmiljøet	fi	nner	
man	på	«fl	ankene».	Bosatte	i	kvadraturen	har	en	svakere	
tilknytning (HEPRO, 2006).

NOVA rapport 17/14 «Planer for et aldrende samfunn» 
(Sørvoll og Martens, 2014)drøfter hvordan bolig- og 
tjenesteplanlegging i kommunene bør se bolig og 
eldrepolitikk i sammenheng. De ti største kommunene 
i landet er blant utvalget som er kartlagt med tanke på 
kommunenes planlegging av bolig- og tjenestetilbud for 
eldre	i	lys	av	den	demografi	ske	utfordringen.	

Figur 21: Fremskrivinger, uten fl ytting, av antall eldre over 80 år 
i ulike bydeler i Kristiansand. 2014 - 2030 og 2014-2040.
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Rapporten fastslår at kommunal boligpolitikk som legger 
til rette for fortetting og nye boligområder i sentrale 
strøk,	gir	viktige	bidrag	til	en	mer	effektiv	eldreomsorg.	
Blant	annet	ligger	det	en	effektivitetsgevinst	i	at	eldre	og	
«godt	voksne»	flytter	til	universelt	utformede	leilighets-
kompleks. Dette kan redusere «aksjonsradius» for 
hjemmebaserte tjenester, men også redusere behovet for 
nye	omsorgsboliger	og	sykehjemsplasser.	Samme	effekten	
har kommuner som lykkes med å etablere samarbeid med 
private selskaper som bygger boliger for seniorgruppen. 
I tillegg til dette kan bruk av velferdsteknologi og andre 
former for boligtilpasning utsette og redusere behovet 
for heldøgnsomsorgsplasser.

Rapporten peker videre på behovet for en kunnskaps-
oversikt når det gjelder omsorgsboligene og syke-
hjemmenes funksjon i kommunenes eldreomsorg 
(se kapittel 3.3). En kvalitativ studie som går mer detaljert 
inn i kommunenes utfordringer og overveielser, vil gi 
viktig kunnskap til kommunens planlegging av bolig- 
og tjenestetilbudet for eldre. Det er i hele landet liten 
oversikt	over	hva	som	finnes	av	private	alternativ	til	de	
kommunale omsorgsboligene og hvem som benytter 
seg av disse tilbudene. Det er også liten kunnskap om 
boligpreferansene til dagens seniorer (60 år pluss) og 
eldre. Eldreboligpolitikken betegnes som et område med 
et stort uforløst potensiale, ikke minst med tanke på å 
redusere	belastningen	på	offentlige	budsjetter.	

I Kristiansand har det den siste tiden vært mange 
positive initiativ fra private aktører som bidrar vesentlig 
i utviklingen av fremtidsrettede boligtilbud til den eldre 
delen av befolkningen. Et betydelig antall boenheter 
er etablert og skal realiseres den nærmeste tiden. 
Boligkompleksene tilbyr ulike servicetjenester, tilrettelegger 
for	velferdsteknologi	og	flere	av	dem	har	også	beliggenhet	
i de bydelene hvor den sterkeste veksten i andel eldre vil 
komme.	I	tillegg	til	dette	kommer	effektene	av	en	markant	
utbygging av leilighetskomplekser med livsløpsstandard, 
i sentralt beliggende områder. Kommunen trenger 
kunnskap om hvordan dette innvirker på etterspørsel 
og behov for kommunale boliger og tjenester. Dette er 
usikkerhetsfaktorer som gjør framskrivning og planlegging 
av det kommunale bolig- og institusjonstilbudet utfordrende. 
Offentlig	og	privat	samarbeid	og	utprøving	av	nye	bolig- 
og tjenesteformer er nødvendig med tanke på en 
bærekraftig utvikling.

Stortingsmelding nr. 14: «Kommunereformen- nye 
oppgaver til større kommuner» (Meld. St 14 (2014-2015)) 

foreslår at kommunen skal få større lokal råderett over 
de boligsosiale virkemidlene til etablering og tilpasning 
av bolig. Virkemidler som stimulerer til tilrettelagt 
boligbygging og utbedring av eksisterende boligmasse 
er viktig for kommunens boligsosiale utviklings- 
arbeid fremover. 

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn
Planlegging og lokalisering av sykehjem og ulike 
omsorgstilbud	med	ønsket	synergieffekt	og	effektiv	
tjenesteyting, er en krevende oppgave som skal løses 
frem	mot	2020.	Opprettholdelse	av	«normalitetsprofilen»	
i nærområdene er et vesentlig hensyn samtidig som 
tilknytning og interaksjon med nærmiljøet antakelig 
blir mer betydningsfull enn tidligere med tanke på 
bærekraftig tjenesteutvikling, økt innslag av frivillighet 
og nært samarbeid med pårørende til tjenestemottakere. 
Folkehelserapporten fra 2014 pekte spesielt på dette 
(Folkehelseinstituttet, 2014).

Av den totale private omsorgen som ytes i samfunnet, 
utgjør den familiebaserte omsorgen om lag halvparten. 
Av denne igjen står ektefelle for mesteparten. 
Med økt levealder vil dette ha størst betydning med 
tanke på trivsel og mindre ensomhet, men ikke så mye 
med hensyn til behovet for praktisk bistand. Videre kan 
nye	familiekonstellasjoner	med	flere	forhold	gjennom	
livet, virke inn på familieomsorgen på måter en ikke 
har nok erfaring med enda. Det man derimot har 
oversikt over og kunnskap om, er hvordan andelen 
enpersonshusholdninger kan være en indikator når det 
gjelder ensomhet, inaktivitet og økt risiko for kognitiv 
svikt. Ensomhet, fall og kognitiv svikt er hovedtruslene 
mot en god eldrehelse. Dette vil derfor være viktige 
målgrupper for helsefremmende og forebyggende tiltak 
(NOU 2011:11, 2011). Kunnskap om bosted er viktig 
med tanke på lokalisering og tilrettelegging av 
helsefremmende tiltak som skal ha lav terskel for 
deltakelse. Helsefremmingsplanen hjemler de ulike 
satsingene som utvikles i Kristiansand kommune.

Det er en forholdsvis stor andel enpersonshusholdninger 
i aldergruppen 45-69 år. Hvis denne statusen vedvarer eller 
øker, vil man få en større andel eldre som bor alene, enn hva 
tilfellet er i dag. Dette er en utvikling som bør følges 
lokalt med tanke på nærmiljøtiltak og innsats rettet 
mot risikogrupper. Kommunen har oversikt over antall 
enpersonshusholdninger på levekårssonenivå, som kan 
aggregeres til bydeler. Det er forholdsvis store variasjoner 
mellom bydeler. Dette er viktig kunnskap med tanke på 
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byutvikling som legger til rette for å skape sosial puls og 
gode lokale møteplasser som motvirker ensomhet.

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot:

• Potensialet og bærekraften som ligger i
 utviklingen av lokalsamfunn, nærmiljøarbeid,
 frivillighet og etablering av samfunnsstrukturer
 som støtter opp om eldres evne til å bruke
 egne ressurser
• Virkemidler som kan øke tilhørighet til nærmiljøet 
• Særpreget	ved	de	geografi	ske	lokalsamfunn,
 styrker og utfordringer med tanke på den
	 demografi	ske	utviklingen
• Lokalsamfunnsutvikling med utprøving av
 innovative bolig- og tjenestemodeller i
 samarbeid med Husbanken, private utbyggere
 og andre aktører
• Tilpasning og tilrettelegging av eksisterende
	 boligmasse,	privat	og	off	entlig,	med	tanke	på
 veksten i antall eldre

 Strategiske utviklingsområder

• Koordinert, tverrsektoriell boligplanlegging
 og utbyggingspolitikk som sikrer eldre-
 og eldreomsorgsperspektivet
• Kunnskap- og tiltaksutvikling som kan påvirke
 familieomsorg, sosiale nettverk, frivillighet og
 tjenester slik at innbyggernes mulighet til å
 mestre livet selv optimaliseres
• Utvikling av lokalsamfunnsarbeid som støtter
 opp under lokalmiljøers evne til å øke
 innbyggernes muligheter for egenmestring
• Kulturutvikling som sentralt element i
 bærekraftige lokalsamfunn
• Kunnskap om eldres boligsituasjon,
 deres utnyttelse av egen boligkapital og forhold
	 som	påvirker	fl	ytting
• Kunnskap vedrørende seniorers (60 år pluss)
 og eldres boligpreferanser
• Kunnskap	om	eff	ekt	av	privat	bolig-	og
 tjenesteutvikling når det gjelder behov for
 kommunale tilbud
• Fremtidsrettet	off	entlig	og	privat	samarbeidFigur 22: Økningen i antall enpersonshusholdninger over tid på 

landsbasis, (SSB 2012-tall).

Forsknings- og utviklingsarbeid som pågår:

• Storbyforskningsprosjekt «Eldre og boligbehov»
• Storbyforskningsprosjekt «Boligbehov og ubalanser
 i storbyene», NOVA 



62  |  SPEILMELDING 2030

3.6 Spesialisthelsetjenester

I dette kapitlet trekker en frem forhold ved utviklingen 
av spesialisthelsetjenester som får særlig innvirkning og 
konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet, både på 
det somatiske helsefeltet og på rus- og psykisk helsefeltet. 

Som en har vist tidligere i denne meldingen, er frem-
skrivinger av tjenestebehov komplisert og avhengig av 
mange rammebetingelser, ulike utviklingstrekk og faktorer 
som påvirker hverandre. Sørlandet sykehus HF har i sin 
Utviklingsplan	2030	tatt	hensyn	til	flere	endringsdrivere	
ved fremskriving av behovet for sykehustjenester. 
En del av disse endringsdriverne vil også ha innvirkning 
på fremskrivingen av de kommunale tjenestene og øke 
usikkerheten. Erfaringene rundt arbeidet med U2030 har 
vist behovet for å etablere samarbeid om fremskrivinger. 

Det er særlig fire forutsetninger som bør legges til 
grunn for felles fremskrivingsarbeid: 

• Fremskrivinger må strekke seg forbi 2030 siden de 
 store endringene i befolkningssammensetning 
 fortsetter etter 2030
• Fremskrivinger må ta hensyn til utslag for endrings- 
 drivere på begge forvaltningsnivå
• Behovet for sykehustjenester må analyseres i 
 sammenheng med behovet for kommunale helse- 
 og omsorgstjenester
• Utvikling av spesialisthelsetjenester og kommunale 
 helse- og omsorgstjenester må skje innenfor en 
 felles forståelsesramme som tar hensyn til 
 fremtidens utfordringer når det gjelder: 
	 Sykdomsbilde,	finansiering	og	rekruttering	

Se nærmere om strategisk samhandling med sykehuset i 
kapittel 5.1.

Se vedlegg:
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til SSHF U2030 (Vedlegg B).
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til SSHF Strategiplan 
2015-2017 (Vedlegg C).

3.6.1 Det somatiske helsefeltet
Når det gjelder utviklingen av spesialisthelsetjenester på 
det somatiske helsefeltet er det særlig noen trekk som vil 
utfordre kommunen og utviklingen av gode helsetjenester 
totalt sett til befolkningen. 

I likhet med Sørlandet sykehus HF (SSHF) forutsetter 
Helse Sør-Øst (HSØ) at det vil skje en endring i pasient- 
strømmer	der	flere	pasienter	får	tilbud	i	kommunene	
i stedet for, eller som en del av, forløpet som i dag er i 
sykehus (Sintef, 2014). HSØ forutsetter at kommune- 
helsetjenesten har tilgjengelig kompetanse, utstyr og 
kapasiteter og at samarbeidet mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste er organisert slik at kvalitet 
opprettholdes	eller	blir	bedre,	og	at	det	er	god	flyt	og	
kommunikasjon mellom nivåene. I dette ligger også en 
omstilling, der en andel av polikliniske konsultasjoner skjer 
hjemme (ved e-konsultasjon, mobil mm), hos fastlege 
eller i samhandlingsarenaer sammen med spesialist- 
og kommunehelsetjeneste. HSØ forutsetter gode 
kommunikasjonssystemer	og	finansiering	av	virksomheten	
både for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Både HSØ 
og SSHF ser for seg omstillinger som vil innvirke på den 
kommunale planleggingen og prioriteringen av kommunale 
helsetjenester. Konsekvenser ved dette er grundig 
behandlet i Kristiansand kommunes høringsuttalelse 
til SSHFs Utviklingsplan 2030, se vedlegg B.

Fremvekst og omfang av spesialisthelsetjenester 
i sykehus
HSØ viser at forbruket av spesialisthelsetjenester hittil 
har økt mer enn befolkningsøkningen skulle tilsi. For eldre 
pasienter har HSØ lavere antall liggedager per innbygger 
enn andre regioner (Helsedirektoratet, 2012). Dette antas å 
ha sammenheng med en nedgang i antall utskrivningsklare 
pasienter. Bostedsområdet Sørlandet i Helse Sør-Øst skiller 
seg ut ved å ha lave liggedagsrater for de eldre pasientene. 
SSHF har hatt den største aktivitetsøkningen i HSØ i 
perioden 2010-2012 sett i forhold til befolkningsøkningen. 
Samtidig har SSHF en reduksjon i antall døgnopphold.

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Helsefremmingsplanen
• Omsorgsplan 2015
• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
 Kristiansand kommune
• Boligsosial handlingsplan for Kristiansand kommune
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All aktivitetsøkning ved Sørlandet sykehus er dagopphold 
og poliklinikk. Dette innebærer at SSHF allerede har 
gjennomført en del av de endringene HSØ forespeiler 
for spesialisthelsetjenesten. 

Rapporten fra Helse Sør-Øst for somatikk (SINTEF, 
2014) angir store forskjeller mellom sykehusområdene 
i forbruk av spesialisthelsetjenester, og angir tilgjengelighet 
til tjenester som viktigste årsak til forskjeller i forbruk. 
HSØ fastslår at når ny teknologi og behandling står for 
en stor del av kostnadsveksten indikerer dette at utviklingen  
er tilbudsdrevet. Det er utfordrende med tanke på 
prioriteringsutfordringene som vil forsterkes fremover. 
Sammenhengene er imidlertid komplekse. Dyr behandling 
kan medføre færre innleggelser. Det listes opp mulige 
effekter	på	forbruk:

Kan gi redusert forbruk:

• Kunnskap om risikofaktorer reduserer risikoatferd 
 og styrker forebygging
• Tett kontakt med fagmiljøer reduserer behovet 
 for oppmøte
• Målrettet behandling på individnivå reduserer risiko 
 og behandlingsbehov
• Ny teknologi styrker samhandlingen 

Kan gi økt forbruk:

• Fritt behandlingsvalg og politisk støtte 
 styrker pasientrollen
• Faglig, individualisert behandling øker muligheten 
 og krav
• Ny teknologi gir tilgang til informasjon om sykdom 
 som skaper utrygghet
• Økt fokus på individet og på individuelle 
 løsninger øker behovet

Med utgangspunkt i trendbeskrivelsen anslås 20 % økning 
på	toppen	av	demografisk	framskrevet	og	omstilt	aktivitet.	
Dette vil skje i form av korte opphold i observasjonssenger, 
poliklinikk og dagbehandling. 

Spesialisthelsetjenester som leveres utenfor sykehus
Omfanget av spesialisthelsetjenester som leveres utenfor 
sykehus er betydelig. En økende andel av befolkningen 
tegner privat helseforsikring som gir rask tilgang 
til spesialisthelsetjenester. Videre har de regionale 
helseforetakene inngått driftsavtale med legespesialister 
og psykologer. Disse representerer viktige ressurser i 
totalbildet, men er i dag i beskjeden grad integrert i øvrig 
offentlig	finansiert	spesialisthelsetjeneste	eller	samordnet	
med	kommunehelsetjenesten.	I	tillegg	er	det	flere	private	
leverandører av spesialisthelsetjenester. Regjeringen har 
varslet økt bruk av private aktører for å redusere ventetider. 

Bildedannende diagnostikk (røntgen, CT, MR, ultralyd) 
er et område hvor spesialisthelsetjenester levert utenfor 
sykehus er omfattende. Dette vil være et vekstområde 
som har betydning for blant annet utviklingen av 
telemedisinske løsninger. Den mest kritiske faktoren 
vil være kompetanse og kapasitet til tolkning av bilder, 
og det er gode erfaringer med telemedisinske løsninger 
for	tilgang	til	slik	kompetanse.	Stadig	flere	allmennleger 
tar i bruk ultralyd i klinisk virksomhet, og det prøves ut 
bruk av CT i ambulanse og på større helsesentre utenfor 
sykehus for tidlig avansert diagnostikk. Med mer avanserte  
oppgaver innen kommunal helse- og omsorgstjeneste kan 
en forvente økt bruk av bildedannende diagnostikk 
utenfor sykehus.

Den fremtidige utviklingen av helsetjenester vil omfatte 
flere	aktører	og	en	må	vurdere	hvordan	samlokalisering	
og	andre	strategiske	grep	kan	gi	synergieffekter.	Dette	er	
avgjørende med tanke på å løse noe av ressurskrisen som 
vil komme; det vil sannsynligvis også legge bedre til rette 
for bærekraftig prioritering. 
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Utviklingstrekk

• Det er store forskjeller mellom sykehusområdene 
 i forbruk av spesialisthelsetjenester
• Flere spesialisthelsetjenester leveres utenfor 
 sykehus og er i liten grad integrert i den 
 øvrige helsetjenesten
• Trenden i Helse Sør-Øst viser reduksjon i 
 antall døgnopphold 
• Aktivitetsøkningen har foregått innenfor dagopphold 
 og poliklinikk og anbefales videreført

 Strategiske utviklingsområder

• Kunnskap- og kvalitetsutvikling når det gjelder 
 pasienter som har størst sårbarhet når det gjelder 
 overganger og overføringer mellom sykehus 
 og kommune
• Utvikling av nye metoder og tilrettelegging av 
 møteplasser for samhandling mellom ulike aktører i 
 den direkte behandlingen og oppfølgingen av pasienter
• Strategi, verktøy og kompetanse for felles prioritering 
 av spesialisthelsetjenester sett i sammenheng med 
 behovet for kommunale tjenester
• Utvikling	av	geografiske	områder	for	strategisk 
 samlokalisering av helsetjenester levert av ulike aktører 

3.6.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB)
Sørlandet sykehus HF har i sitt planarbeid U2030 skissert 
en utvikling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) som de selv omtaler 
som en radikal endring. Tilbudet skal dreies kraftig fra 
døgnbehandling til poliklinisk og ambulant behandling. 
Dersom en kun ser på endringsfaktorer, det vil si ikke 
demografisk	endring,	planlegges	det	med	en	reduksjon	i	
antall liggedøgn på 65 prosent sammenlignet med dagens 
forbruk og tjenestetilbud (2011- nivå). Det vil si 55 828 
liggedøgn. Den største endringen vil komme innen psykisk 
helsevern for voksne. På denne bakgrunn drøfter denne 
meldingen noen av de mest sentrale problemstillingene 
vedrørende	differensiering	og	oppgavefordeling	innen 
rus- og psykisk helsefeltet. 

Utvikling av distriktspsykiatriske sentre (DPS) 
og ambulante tjenester
Døgnbehandling i regi av DPS er planlagt avviklet ved 
Sørlandet sykehus HF (Utviklingsplan 2030, 2014). 
Dette står i kontrast til nasjonale mål og prioriteringer på 
helse- og omsorgsområdet for 2015 slik det fremkommer 
av Helsedirektoratets rundskriv til kommunene, fylkes- 
kommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene 
(Helsedirektoratet, 2015.Oppdragsdokumentet angir 
følgende forventninger til helseforetakene:

«Rus og psykisk helse skal fortsatt ha høy prioritet. 
Rusbehandling og psykisk helsevern skal hver for seg 
ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, målt i 
kostnadsendringer, ventetid og aktivitet. Innen psykisk 
helsevern skal veksten komme innen distriktspsykiatriske 
sentre (DPS) og psykisk helsevern barn og unge (PHBU). 
DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 
akuttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante 
tjenester og poliklinikk, slik at befolkningens behov for 
vanlige spesialisthelsetjenester dekkes.»

Helsedirektoratet, 2015, IS-1/2015, side 23.

I Utviklingsplan 2030 antyder sykehuset at noen av de 
polikliniske aktivitetene som per i dag drives i DPS kan 
overføres til kommunene. Dette må nå sees i sammenheng 
med arbeidet rundt ny kommunestruktur og oppgaver 
som foreslås overført til større kommuner (Meld. St 
14 (2014-2015)). Da overføring av DPS til kommunene 
ble vurdert forrige gang, i 2012 i forbindelse med 
samhandlingsreformen, ble det konkludert med at rus- 
og psykisk helsefeltet er unge fagdisipliner som er avhengig 
av tilknytningen til de spesialiserte sykehusmiljøene for å 
utvikle tilstrekkelig robusthet. Deler av fagmiljøene både 
regionalt og ellers i landet mener at denne situasjonen 
ikke er vesentlig endret i løpet av de siste tre årene. 
Mange vil hevde tvert i mot, siden etableringen av 
legespesialitet innen rusmedisin nettopp er etablert og 
har forsterket behovet for tilknytning til spesialiserte fag- 
og klinikkmiljø som samhandler tett opp mot kommunene. 

Koordineringsproblematikk mellom forvaltningsnivåene 
er fremholdt som et hovedproblem. Det er imidlertid 
pekt på en rekke usikkerhetsmoment ved det å løse 
koordineringsutfordringer organisatorisk ved å legge 
ansvaret for desentraliserte sykehussenger til et 
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kommunalt administrasjonsnivå (Hofgård, 2015). 
Kommunen må klare å sikre en god og nødvendig 
utvikling av de spesialiserte fagområdene som overtas. 
Prioriteringsutfordringene som følger av det oppdraget 
kommunen	har	som	samfunnsaktør	med	ansvar	for	flere	
sektorer enn helse, bør vurderes som en aktuell trussel 
mot fagfeltenes utviklingsbehov.

Det	finnes	ikke	entydig	faglig	belegg	for	at	pasienter	vil 
få like gode eller bedre helsetjenester ved et organisatorisk 
grep	som	overflytter	ansvaret	for	DPS	fra	sykehus	til	
kommune.	Det	er	også	vanskelig	å	skaffe	oversikt	og	
vurdere konsekvenser på forhånd siden de ulike DPS- 
enhetene har utviklet seg i noe forskjellige retninger 
både med hensyn til faglig tilnærming, kompetansenivå, 
tilgjengelighet, veiledningskapasitet osv. Det fortsetter å 
være	geografiske	forskjeller	i	kvaliteten	på	virksomheten	
ved landets DPS, også bedømt ut fra fastlegenes svar i 
undersøkelsen	som	er	gjentatt	flere	ganger	siden	2006	
(Sjetne et.al., 2014). Det er forskjeller mellom regioner, 
mellom foretak innen en og samme region og mellom 
institusjoner innen samme helseforetak.

Ekspertutvalget regjeringen har nedsatt i forbindelse 
med kommunereformen har sett på både faglige, 
juridiske,	økonomiske	og	flere	andre	forhold	i	sin 
vurdering av hvorvidt det psykiske helsevernet bør 
overføres til kommunenivå. Utvalget konkluderer med 
at det er forhold som trekker i retning av at ansvar og 
oppgaver ikke bør overføres til kommunene. Dette gjelder 
både kommuner med minimum 15-20 000 innbyggere og 
større kommuner. Utvalget mener imidlertid at det kan 
utredes og prøves ut en modell der kommunene overtar 
ressurser	og	finansieringsansvar	for	hele	det	psykiske	
helsevernet og der de spesialiserte tjenestene fortsatt 
tilbys av de regionale helseforetakene (Kommunal og 
moderniseringsdepartementet, 2014). I stortings- 
meldingen om nye oppgaver til større kommuner (Meld. 
St 14 (2014-2015)) foreslår likevel departementet å trekke 
ut deler av det psykiske helsevernet ved at det opprettes en 
forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS til 
kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 
Det er viktig at en tar hensyn til ekspertutvalgets analyser 
og vurderinger i forbindelse med utprøving og evaluering 
av forsøksordningen. Dette kan gi nødvendige erfaringer og 
bedre kunnskapsgrunnlaget med tanke på videreutvikling 
av DPS`ene og samhandling mellom forvaltningsnivåene.

Når det gjelder ambisjonene Sørlandet sykehus har om 
å øke den ambulante virksomheten, er dette i tråd med 
en ønsket faglig retning og en utvikling Kristiansand 
kommune	og	sykehuset	har	samarbeidet	om	i	flere	år.	
I Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030 
omtales imidlertid risikoen ved sykehusets skisserte 
omlegging. En er bekymret for at dimensjoneringen 
og innretning kan gi en svekkelse av det totale tilbudet, 
se vedlegg B.

For å sikre gevinstrealisering ved omlegging av metodiske 
tilnærminger er det viktig at sykehus og kommuner 
vurderer innhold og nivå på de ulike tjenestene samlet 
sett og ser konsekvenser av prioriteringer på tvers av 
forvaltningsnivåene. Kristiansand kommune har per 
i	dag	differensierte	oppfølgingstjenester	som	jobber	
med brukerne og deres nettverk i hjemmesituasjonen. 
Samarbeid om utvikling av tjenestene er en forutsetning 
for	et	mer	helhetlig	og	effektivt	helsetilbud,	samlet	sett.

Udekkede behov for bolig- og tjenestetilbud
Det er vanskelig å beregne og fremskrive behov for bolig 
og tjenester på rus og psykisk helsefeltet. Fremskriving 
basert på eksisterende tjenestetilbud er forbundet med 
risiko for å videreføre «følgefeil» som underdekning eller 
kvalitative mangler ved tjenestetilbudet. Dette gjelder for 
begge forvaltningsnivå. Evaluering av opptrappingsplanen 
for psykisk helse (perioden fra 1998 til 2008) viste at særlig 
tilbudet til mennesker med lettere til moderate psykiske 
lidelser og tilbudet til eldre ikke var blitt prioritert. Med 
tanke	på	både	den	demografiske	utviklingen	og	behovet	for	
å forebygge utvikling og forverring av psykiske lidelser, er 
dette viktige områder for tjenesteutvikling fremover.

Sintef beskriver i sin rapport «Unødvendige innleggelser, 
utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkelt-
pasienter- omfang og kjennetegn ved pasientene» (Ose 
og Slettebakk, 2013) at én indikasjon på udekkede behov 
kan være pasienter som er innlagt på sykehus, selv om 
sykehuset vurderer dem som utskrivningsklare. Sintef fant 
i 2013 at denne gruppen pasienter var liten, 6,7 % i psykisk 
helsevern og 1 % i TSB, og at hovedtyngden var de sykeste 
psykosepasientene og personer med dobbeltdiagnose som 
trengte samtidig og langvarige tjenester fra både sykehus 
og kommune. På denne bakgrunn fant en heller ikke grunnlag 
for	å	gå	videre	med	kommunal	medfinansiering	for	
utskrivningsklare pasienter.
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Pasientgruppen Sintef beskriver(Ose og Slettebakk, 2013) 
er veldig lik den pasientgruppen som evalueringen av 
storbysatsingen i opptrappingsperioden (1998 til 2008) 
pekte på når det gjaldt hva som gjensto av satsingsbehov. 
Evalueringen viste at mange enkeltprosjekt var vellykkede, 
men strukturelle utfordringer gjensto (Myrvold et al., 
2009). Det gjaldt særlig på boligområdet at kommunene 
ikke var satt i stand til å håndtere den pasientgruppen 
med mest krevende tjenestebehov. Økonomiske ramme-
betingelser	har	utgjort	én	av	flere	begrensninger.	
Differensierte	bolig-	og	tjenestetilbud	til	målgruppen 
er kostnadskrevende både med hensyn til investeringer, 
personellintensive driftsformer og høy grad av spesialisert 
kompetanse. Kommunene har heller ikke tilstrekkelige 
juridiske virkemidler i sitt lovverk for å ivareta målgruppen 
og omgivelsene på en god nok måte når det gjelder 
behovet for beskyttelse og frihetsbegrensinger. 

Kristiansand kommune har sammen med sykehuset 
hatt et mangeårig utviklingsarbeid på dette området, 
kalt Tandem. Det er utviklet en driftsmodell for et bolig- 
og tjenestetilbud med integrert aktivitet, til personer med 
alvorlig dobbeltdiagnose- og atferdsproblematikk. 
Brukerne skal få samtidige tjenester fra begge forvaltnings-
nivå. Arbeidet med FACT-team og videreføring ACT-
team har pågått parallelt med utviklingsarbeidet. Det er 
utfordrende	å	gi	differensierte	bolig-	og	tjenestetilbud	til	
den delen av pasientgruppen som har et nokså konstant 
behov for beskyttelse når det gjelder seg selv eller andre. 
Dette er en nasjonal utfordring som bør løftes i forbindelse 
med varslet opptrappingsplan for rusfeltet.

Når det gjelder rusfeltet er problemstillingene av en annen 
karakter. En klinisk vurdering fra kommunens ståsted 
vil understøtte Sintefs funn av få «utskrivningsklare» 
pasienter (Ose og Slettebakk, 2013) men slå fast at antallet 
«innskrivningsklare» pasienter er langt høyere. Dette 
belyses avslutningsvis i kapitlet. 

Rus- og avhengighetsfeltet
Avhengighetsbehandling er et satsingsområde ved 
Sørlandet sykehus. Sykehuset ligger i spiss nasjonalt 
og internasjonalt når det gjelder forskning på feltet. 
Kristiansand kommune har i sine høringsarbeider til 
SSHFs U2030 og strategiplan 2015-2017, uttrykt 
bekymring for den strategiske utviklingen av rusfeltet 
i regionen. En har blant annet pekt på risikoen ved at 
premisser og kunnskapsgrunnlag for psykisk helsevern 
legges som premisser for utviklingen også av rusfeltet. 
Dette kan slå feil ut. Fagfeltene har svært ulike ramme- 
betingelser, de har en ulik sammensetning av aktører 
og ulike faglige problemstillinger og kunnskaps- 
tradisjoner. Fagområdene må imidlertid være i stand til 
å koordinere seg slik at pasienter får integrert behandling 
fra begge spesialiteter. 

En kan spissformulere seg om rusfeltet og si at det i 
for mange tilfeller kjennetegnes ved at den spesialiserte 
kompetansen i sykehus er minst tilgjengelig for de mest 
behandlingstrengende pasientene. Det siktes da til at 
brukerne som har de mest komplekse og alvorligste 
sykdomstilstandene når det gjelder avhengighet, ofte 
er lengst unna den tverrfaglige spisskompetansen som 
befinner	seg	i	sykehus.	Dette	er	brukere	som	trenger	
integrert helsehjelp knyttet til både alvorlige psykiske, 
somatiske og rusrelaterte tilstander som gjerne opptrer 
samtidig. Symptomer på alvorlig rusmiddelavhengighet 
gjør at de ikke er motivert eller tilgjengelig for helsehjelp. 

Denne situasjonen fremstår som et faglig paradoks og 
en	fagetisk	utfordring.	Dette	er	forsøkt	illustrert	i	figuren	
nedenfor. Hvis en sammenlikner med det somatiske 
helsefeltet blir forskjellene mest åpenbare. Her har en 
sikret at spesialiserte sykehustjenester er tilgjengeliggjort 
for innbyggere med de alvorligste og mest livstruende 
helsetilstandene. Det akutte foregår raskt og sikkert. De 
kroniske tilstandene håndteres i stor grad forutsigbart 
og raskt og sikkert ved forverring. Dette er langt fra 
beskrivende for det typiske bildet på rusfeltet, selv om 
det riktignok varierer med hvor man er i landet. Dette 
er en nasjonal problemstilling. Spesialisthelsetjenester 
og kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester må 
gjøre seg tilgjengelig for disse pasientgruppene og deres 
pårørende (Meld. St. 30 (2011-2012)).

Den kommunale erfaringen med fagfeltet, er at trekanten 
i illustrasjonen til høyre gradvis må snus på hodet før 
man kan komme til en bedre koordinert helsetjeneste 
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på rusfeltet. Målet bør være tett og sømløs samhandling 
om både drift og utviklingsarbeid på prioriterte 
partnerskapsområder. Dette vil kreve faglig innovasjon
og utprøving av nye modeller for samhandling.

Problemstillingene lokalt bør undersøkes nærmere, 
også med tanke på Sørlandet sykehus HF sin planlagte 
omlegging av behandlingstilbudet fra døgn til mer dag-
og poliklinikk. Vridningen vil innvirke ulikt på de forskjellige 
målgruppene. Mange pasientgrupper har som følge 
av sykdomsbildet og andre livsbetingelser mangelfull 
fremmøtekompetanse. Det vil alltid være en risiko for at 
behandlings- og tjenesteapparatet uten gode foranalyser, 
kan komme til å velge innretninger på tilbudene som ikke 
gjør disse godt nok tilgjengelig for de ulike målgruppene. 
Dette gjelder begge forvaltningsnivå. Det er et felles ansvar 
for kommunen og sykehuset å se til at tjenesteutvikling 
ikke får utilsiktede konsekvenser og at endringer på de 
respektive forvaltningsnivåene sees i sammenheng. 

Samhandling mellom kommunen og sykehuset
Rus- og psykisk helsefeltet er områder som må være 
gjenstand for et dialogbasert utviklingsarbeid mellom 
helseforetak og kommunen fremover.

Viktige hensyn ved strategisk utvikling av rus- og
psykisk helsefeltet:

• Gjennomføring av omfattende endringer av
 innretning og innhold i spesialiserte tjenester på
 rus- og psykisk helsefeltet krever forankring i
 kunnskapsgrunnlag som er anerkjent av både
 sykehus og kommune. 
• Endringer må baseres på analyser og fremskriving
 av behov som også tar hensyn til mangler ved
 eksisterende tilbud
• Endringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 (TSB) må vurderes ut fra fagfeltets kunnskapsgrunnlag
 Endringer må sees i sammenheng med psykisk helse-
 vern men ikke baseres på premisser herfra 
• Konsekvenser av fritt behandlingsvalg følges nøye
• Forebyggende arbeid og tidlig innsats på rus- og
 psykisk helsefeltet må i større grad bli et felles
 anliggende mellom sykehus og kommune

Se vedlegg:
Kristiansand kommunes høring til SSHFs U2030 (Vedlegg B).
Kristiansand kommunes høring til SSHF Strategiplan 2015-2017 (Vedlegg C).

Figur 23: «Det paradoksale helsetilbudet til rusmiddelavhengige med komorbiditet» Fargene indikerer hvilket forvaltningsnivå som oftest har 
hovedansvar og er tilgjengelige med sin kompetanse, for pasientene i de ulike faser av et avhengighetsforløp. Grønn farge: Spesialisthelsetjeneste 
med sin tverrfaglige spesialiserte kompetanse på somatikk, rus- og psykiatri. Lyseblå farge: Kommunal kompetanse med fastlegen og NAV som 
sentrale aktører. Mørkeblå farge: Spesialisthelsetjenesten og kommunens kompetanse i samhandling. 
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Nytenkning og innovasjon i offentlig sektor – hva må til?
I følge Hagen-utvalget er omsorgssektoren en sektor 
som er konservativ, og som har liten evne til å ta i bruk 
nye hjelpemidler eller ny omsorgs- og kommunikasjons- 
teknologi (NOU 2011:11,2011). De utfordringene som 
skisseres i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg 
(Meld. St. 29 (2012–2013)) er store og det vil være viktig 
å ha realistiske forventninger til hva kommunene alene skal 
klare å få til av omstilling og innovasjon. Innovasjonssentere 
skal hjelpe kommunene, men kommunene er ikke orga- 
nisert for å kunne eksperimentere med innovasjon og ut-
vikling på samme måte som privat næringsliv. Innovasjon 
innebærer risiko, også for tap, noe som er vanskelig for en 
kommune med et anstrengt kommunebudsjett.

Kommunen vil oppleve presset mot helse- og omsorgs-
tjenestene	stadig	sterkere.	Den	demografiske	utviklingen	
ligger fast, staten utfordrer på nye oppgaver og 
forventningene hos innbyggere øker. Det er en konstant 
fare for å gå inn i en reaktiv rolle fremfor å handle proaktivt 
ved å sette dagsorden, utvikle visjoner og strategisk ledelse 
som initierer innovasjonsprosesser. 

Kommuner har på grunn av store krav til kontinuerlig 
omstilling	og	effektivitet,	alltid	vært	innovative	men	har	
ikke alltid jobbet systematisk og målrettet med innovasjon. 
Dette behovet øker når utfordringene blir stadig mer 
komplekse	og	må	finne	sine	løsninger	på	tvers	av	sektorer	
og forvaltningsnivå. Kunnskap om innovasjonsprosesser 
og hvordan de kan ledes og organiseres, er avgjørende 
for kommuners mulighet til å løse de store utfordringene 
innen helse- og omsorgsfeltet. Innovasjonsbehovet 
springer ut fra erkjennelsen om at tradisjonelle grep og 
«småskrittsforbedringer» vil være utilstrekkelig. KS har 
også pekt på behovet for et innovasjonssystem innenfor 
kommunal sektor som gir gode rammebetingelser for 
innovasjon. Dette handler blant annet om utdanning 
og kompetanse, andre betingelser for forskning og 
risikoavlastning (Finsrud, 2014). 

Hva er innovasjon?

• Nye	løsninger	på	store	floker	eller	problemer,	som	er 
 så gode at folk vil ta det i bruk (Nytt, Nyttig, Nyttiggjort)
• Nedenfra- og opp tilnærming som mobiliserer 
 individer nær problemet, nær løsningen og 
 nær implementeringen
• Godt utviklingsarbeid som bygger på en dyptgående 
 forståelse av behovet
• Grenseoverskridende samarbeid mellom mange 
 aktører med ulik bakgrunn, innenfor og 
 utenfor kommunen 

 Kilde: KS

Dette kjennetegner innovative kommuner:

• Inngår i (stadig) nye samarbeidskonstellasjoner 
• Endrer folkevalgtrollen i retning av «innovasjonspolitikere» 
• Samskaping og samproduksjon med borgerne 
• Trekker inn FoU og kompetansemiljøer 
• Bruker	ny	teknologi	offensivt	til	å	innovere	tjenester	
• Helhetlig innovasjonsstrategi /-plan 
• Håndterer eksperimentering og feiling 
• Får tak i ekstra ressurser 
• Stjeler med stolthet – og lærer av andre 

 Kilde: KS

4. Innovasjon
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Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi
I HelseOmsorg21 (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2014) skisseres rammer og retning for en nasjonal 
forsknings- og innovasjonsstrategi hvor kommunene er 
tiltenkt en aktiv rolle. Tre hovedmål legges til grunn for 
arbeidet: God folkehelse, grensesprengende forskning 
og næringsutvikling/nasjonal økonomisk utvikling. 

Strategien skisserer ti satsingsområder:

• Økt brukermedvirkning
• Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde
• Kunnskapsløft for kommunene
• Helsedata som nasjonalt fortrinn
• Bedre klinisk behandling
•	Effektive	og	lærende	tjenester
• Møte de globale helseutfordringene
• Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
• Utvikling av de menneskelige ressursene
• Strategisk og kunnskapsbasert styring 

Helsedirektoratet har startet arbeidet med å realisere 
vedtatt handlingsplan for utvikling av et nasjonalt 
system for kvalitetsindikatorer til bruk i helse- og 
omsorgstjenesten; dette gjelder for henholdsvis 
somatikk, kommunale helse- og omsorgstjenester og 
psykisk helse/rus. Sammen med satsing på strategisk 
kompetanseutvikling, innovasjon i utvikling av tjenester og 
teknologi, vil eksisterende og nye registerdata samt lettere 
tilgang til helsedata gi grunnlag for i sterkere grad å utvikle 
kunnskapsbaserte kommunale helse- og omsorgstjenester. 
I dette utviklingsarbeidet vil det være helt nødvendig 
for kommunen å ha et utstrakt samarbeid med både 
næringsliv, spesialisthelsetjenesten og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. 

Samhandlingsreformen har på mange måter hatt en 
katalysatorfunksjon for å utvikle samarbeid, kompetanse 
og nye løsninger i et trekantsamarbeid mellom UiA, SSHF 
og kommunene i Agder. Samarbeidet er formalisert i et 
overordnet samarbeidsorgan, OSO. Kristiansand er 

også	med	i	flere	internasjonale	satsinger,	blant	annet	
gjennom European Innovation Partnership. Videre er 
kommunen	både	alene	og	i	samarbeid	med	andre	flere	
aktører på Agder involvert i internasjonale forsknings- og 
innovasjonsprosjekter innen helse- og omsorgsfeltet. 

Kommunereform og innovasjonsbehov 
Kommunereformen hvor siktemålet er å bygge nye 
og bedre kommuner og regioner, ikke bare større, 
representerer en stor innovasjonsprosess. Det gir unik 
mulighet til å bygge den nye kommunen som mest 
offensivt	kan	løse	fremtidas	hovedutfordringer,	slik	de	
er beskrevet i denne meldingen. En forutsetning for å 
utvikle innovative tilnærminger i en ny kommunestruktur, 
er et klart strategisk perspektiv for å unngå at man ender 
opp med bare en større variant av det man allerede har 
(Weiberg-Aurdal, 2015). Det er viktig å stille de strategiske 
spørsmålene tidlig: Hvordan kan velferdsoppgavene 
og samfunnsutfordringene best løses i fremtiden? 
De strategiske drøftingene bør komme i en eksplorativ 
fase i en strukturell omlegging. Erfaringene fra Danmark 
viser at kommunenes utviklingsaktiviteter ble lagt på is 
i 2-6 år, oppmerksomhet og krefter ble i denne perioden 
rettet inn mot selve sammenslåingsprosessen (Weiberg-
Aurdal, 2015). Dette er en risiko med tanke på det korte 
tidsvinduet man har for innovasjon når det gjelder å 
komme	i	forkant	av	demografiutfordringen.
 

 Strategiske utviklingsområder

• Helhetlig innovasjonsstrategi/-plan for 
 Kristiansand kommune
• Strategisk innovasjon som en del  
 av kommunereformen
• Kompetanseutvikling innenfor innovasjon
• Innovative	anskaffelser
• Kunnskapsoppsummering og sammenstilling av  
 innovasjonsprosesser som pågår regionalt og 
 nasjonalt, med betydning for helse- og omsorgsfeltet
• Rullering av helse- og sosialsektorens 
 innovasjonsstrategi, 2013
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4.1 Behov for organisasjonsutvikling 

Denne meldingen peker på utviklingstrekk som særlig 
vil utfordre kommunens muligheter til å levere tilpassede 
helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Fremtiden vil 
kreve organisasjoner med en robusthet, en kultur og 
en ledelseskompetanse som best er egnet til å løse et 
komplekst oppdrag. Det blir viktig å søke kunnskap om 
de kritiske faktorene for fremtidig organisasjonsutvikling 
med tanke på dette. Kunnskapen er også relevant for det 
strategiske arbeidet som pågår med ny kommunestruktur. 
Det er avgjørende for landsdelens bærekraft at nye 
organisasjoner så raskt som mulig er i stand til å forholde 
seg	strategisk	og	fremoverlent	til	de	demografiske	
utfordringene. Tidsvinduet for retningsendring er knapt og 
behovet for å utvikle innovative, langsiktige løsninger med 
god bærekraft er stort. Organisasjonenes evne til å utvikle 
regional samhandling samtidig som komplekse prosesser 
pågår, vil være avgjørende. 

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot 
forhold som vil kreve omstillinger:

• Rekrutteringsproblemer
• Økt forventningsgap
• Økt kompleksitet og nye oppgaver
• Endret sykdomsbilde
• Finansieringsutfordringer

I masteroppgaven «Organisasjonskultur på Sørlandet» 
(Grunni og Nordskog, 2015) er det gjort en kartlegging 
av organisasjonskulturen i 30 kommuner, blant annet 
ut fra hvilke hovedverdier som vektlegges og hvilken 
kultur som er den dominerende. Studiet viser store 
forskjeller mellom kommunene. Oppgaven bekrefter 
blant annet at store kommuner ikke automatisk skaper 
innovasjonskultur; Lyngdal har eksempelvis langt større 
innovasjonskultur enn Kristiansand ut fra funnene i 
dette studiet. Dette er svært interessant med tanke på 
etablering av nye kommunekonstellasjoner. Det er viktig 
at man foretar kunnskapsbaserte analyser som vurderer 
organisasjonskulturer, hvilke omstillingskostnader det vil 

ha med tanke på at man i samme tidsrom skal utvikle og 
sette i verk krevende endringer og nye løsninger knyttet til 
den aldrende befolkningen.

Kommunen må ha oppmerksomhet rettet mot:

• Utvikling av en organisasjonskultur som best kan 
 løse utfordringene som vil gi seg størst utslag 
 på helse- og omsorgsfeltet gjennom innovasjon 
 og bærekraftig regionsutvikling

Kommunens oppdrag som samfunnsutvikler og rollen 
som velferdskommune innebærer samhandling mellom 
tre parter: De folkevalgte, administrasjonen/ansatte og 
innbyggere. For å optimalisere denne samhandlingen 
krever det et helhetlig utviklingsperspektiv og ledelsesform 
som bygger samhandlingsarenaer for involvering 
og medvirkning.

Ledelsesutvikling
Skal kommunesektoren fylle rollen som aktiv samfunns- 
bygger på de ulike samhandlingsarenaene og ikke minst 
i feltet mellom politikk, administrasjon og befolkning, 
stilles det store krav til lederskapet. Det krever en ledelse 
som evner å skape arenaer for kunnskapsdeling, arenaer 
som er preget av forståelse for ulikhet i roller, av gjensidig 
respekt, tillit og aksept for løsninger. Ledelsen må formidle 
kommunens egenart, kvaliteter og muligheter slik at 
kommunen oppfattes som en attraktiv samarbeidspartner. 
Ikke minst stiller det krav til at den administrative ledelsen 
behersker både rollen som rådgiver for folkevalgte 
organer og som leder av samfunnsutviklingen og 
kommunesektorens tjenesteproduksjon. 

Fremtidens ledere må ha evne til å balansere kryssende 
krav og forventninger og samtidig være tydelig og kunne 
angi en retning for organisasjonen. Generasjonsregnskapet 
som vist til i kapittel 2.2 vil ikke gå opp, ledere vil 
i økende grad ha ansvaret for å tilrettelegge for gode 
prioriteringsdiskusjoner og iverksetting av prioritering. 
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Sentrale utviklingstrekk som særlig vil være drivende 
for fremtidige ledelsesutfordringer:

• Demografiske	endringer	–	”den	store	avgangen”
• Verdiendringer – fra VI-generasjonen til 
 JEG-generasjonen
• Endringer i arbeidslivet – økt kompleksitet og økte 
 interne og eksterne krav til ledelse
• Endringer	i	offentlig	sektor	–	krav	til	modernisering 
	 og	effektivisering

Ledelsesutvikling som støtter opp under behovet for 
innovasjon og ledelsens evne til å:

• Å se hvor det er behov for å skape noe nytt
• Ha risikovilje og mot til å bevege seg i ukjent terreng
• Etterspørre nye løsninger og bringe forskjellige folk og 
 miljøer sammen
• Skape trygge og rause rammer for innovasjon og sette 
 nyskaping i system
• Tillate at det gjøres feil – og lære av feilene
• Ha metodebevissthet om innovasjonsprosesser
• Initiere og forankre langsiktige utviklingsstrategier for 
 organisasjon og lokalsamfunn gjennom brede, 
 demokratiske prosesser 
 
 Kilde: MidtLab

Utviklingstrekk

• De	store	demografiske	utfordringene	krever 
 kommuneorganisasjoner med endringskapasitet 
 og innovasjonsevne
• Økt kompleksitet og nye oppgaver stiller større 
 krav til at den administrative ledelsen behersker 
 både rollen som rådgiver for folkevalgte 
 organer og som leder av samfunnsutviklingen og 
 kommunesektorens tjenesteproduksjon
• Behovet for prioritering vil øke
• Krav	til	gjennomføringsevne	og	ressurseffektivitet 
 når det gjelder planlegging vil øke
• Utvikling i retning av økt kompleksitet vil utfordre 
 kommunens sektororganisering

 Strategiske utviklingsområder

• Organisasjonsutvikling som tar utgangspunkt i 
 hovedutfordringene kommunen skal løse i fremtiden 
 slik at organisasjonskultur og ledelse er 
 tilpasset oppdraget
• Regionsutvikling som et avgjørende element i 
 samfunnsutviklingen
• Kompetanseutvikling rettet mot tilrettelegging og 
 ledelse av prioriteringsdiskurser, beslutningstaking 
 og gjennomføring av prioriteringer
• Tydeliggjøring	av	differensierte	krav	til	ledelse	på	de 
 ulike nivåene i organisasjonen: Nærmest politisk 
 nivå og nærmest tjenestemottakerne
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4.2 Behov for teknologiutvikling

I	2011	la	det	offentlig	oppnevnte	Hagen-utvalget	frem	
sine anbefalinger om hvordan omsorgstjenestene kan 
møte fremtidens utfordringer, NOU 2011:11 «Innovasjon 
i omsorg». Innstillingen har velferdsteknologi som et 
sentralt satsingsområde. Helsedirektoratet la sommeren 
2012 fram en fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgs-
tjenestene 2013-2030 (Helsedirektoratet, 2012, IS-1990).
 
Velferdsteknologi forstås som:

«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial 
deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker 
den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for 
sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte 
til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferds-
teknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov 
for tjenester eller innleggelse i institusjon.»  

Definisjon velferdsteknologi (NOU 2011:11, 2011, s.100).

Nasjonal styring
I Stortingsmelding 29 (2012-2013) «Morgendagens 
omsorg» ble det fremmet forslag om å etablere et 
nasjonalt program for utvikling og implementering 
av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Nasjonalt velferdsteknologi- 
program (NVP) skal sikre at velferdsteknologi blir en 
integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene 
innen 2020. Rammene for NVP er gitt i Meld. St. nr. 
29. Hensikten med NVP er å etablere standarder og 
IT-arkitektur for velferdsteknologi. Programmet har 
et kommunalt perspektiv, der tjenesteinnovasjon 
er et sentralt virkemiddel. Hovedoppgavene er å 
utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i 
kommunene. Sikre kunnskapsgenerering og spredning 
av velferdsteknologiske løsninger, der programmet 
skal bidra til ny forskningsbasert praksis. Gjennomføre 
kompetansehevende tiltak og bidra til gode modeller 
for innføring og bruk av velferdsteknologi. 
 
Et sentralt utviklingstrekk vedrørende teknologiutviklingen 
både nasjonalt og internasjonalt er rask utvikling, krav til 

utradisjonelle samarbeidsformer og krevende styrings- og 
forankringsprosesser. Organiseringen av det nasjonale 
arbeidet har vært i stadig endring. Helsedirektoratet har fra 
april 2015 endret organisering av det velferdsteknologiske 
området og opprettet SAMVEIS (sammen om veien). 
Samveis betegner alle felles aktiviteter Helsedirektoratet 
og kommunesektoren (KS) har på det velferds- 
teknologiske området:

Samveis felles aktivitet

Standardisering:
• Aktiviteter ut mot kommunene
• Prosessveiledning
• Anbefalinger
• Sikre etablering av levedyktige markeder
• Publikasjoner

Teknologiske områder:
• Trygghetsskapende teknologier
• Mestringsskapende teknologier
• Helseteknologier
• Velværeteknologier

Fra og med 2017 vil den nasjonale satsingen stimulere 
og understøtte kommunene til å ta velferdsteknologiske 
løsninger aktivt i bruk. Den nasjonale satsingen har 
aktiviteter knyttet kun til utvalgte deler av området for 
velferdsteknologi:

• Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre at 
 mennesker kan føle trygghet og ha mulighet til å bo 
 lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir 
 mulighet for sosial deltakelse og motvirke ensomhet.

• Mestringsteknologier som skal muliggjøre at mennesker 
 bedre kan mestre egen helse. I dette inngår teknologiske 
 løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser, 
 personer med behov for rehabilitering/opptrening og 
 vedlikehold av mobilitet, løsninger for barn/unge med 
 helsemessige utfordringer mv.
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Den nasjonale satsingen omfatter ikke aktiviteter knyttet til:

• Helseteknologier som muliggjør avansert medisinsk 
 utredning og behandling i hjemmet.

• Velværeteknologier som bidrar til at mennesker blir 
 mer bevisst på egen helse og avhjelper hverdagslige 
 gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken 
 til bruken av teknologi. Teknologien kan bidra til 
 folkehelsefremmende arbeid.

Det kan i første omgang se ut til at det nasjonalt er foretatt 
et satsingsvalg som i liten grad understøtter utvikling på 
det helsefremmende arbeidet og innenfor helseteknologi 
som muliggjør hjemmebehandling i et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune. Dette forholdet, 
sammen med uklarheter når det gjelder investeringsansvar 
og kostnadsfordeling ved utvikling og implementering, 
tilsier at Kristiansand kommune bør sette i gang arbeidet 
med en strategiutvikling på området. Denne bør omfatte 
alle aspekter ved utvikling og implementering og behovet 
for samarbeid og nettverksutvikling både på regionalt-, 
nasjonalt- og internasjonalt nivå. Den lokale strategien 
må koples tett opp mot nasjonal strategi og utvikling. 

Målsettinger
Et hovedformål med å ta velferdsteknologi i bruk er at 
teknologien skal understøtte den enkeltes mulighet til 
bedre å mestre eget liv og helse (NOU 2011:11) og 
utvikle arbeidsprosesser for smidigere omsorgs og 
helsetjenesteleveranser. Utviklingen av velferdsteknologiske 
løsninger	flytter	løpende	grenser	for	teknologiske	
muligheter for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
og den private sfære. Utvikling av ny teknologi vil alltid 
få konsekvenser for organisering av det eksisterende 
tjenestetilbudet. Nytteverdien av teknologien må hele 
tiden veies opp mot personvernhensyn, etikk og sikkerhet. 
Et viktig aspekt er også den teknologioptimismen en kan 
ha	skapt	gjennom	for	store	forventninger	til	effekt	på	
behov og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. 
Bruk av teknologi kan også være en kostnads- og 
etterspørselsdriver. Det er foreløpig svært lite forskning 
som	kan	dokumentere	effekt	av	teknologiske	løsninger 
på kommunale tjenester. 

Bortsett fra trygghetsalarmer er de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene til den eldre delen av befolkningen, 
ikke preget av omfattende bruk av teknologiske 
hjelpemidler som en del av tjenesteytingen. Det er en 
utfordring å sikre utvikling av robuste teknologiske og 
organisatoriske løsninger som tilfredsstiller kravene til 
helse- og omsorgstjenesten. 

Det er en forutsetning for å lykkes med innføring av 
teknologi i omsorgssektoren at man kan dokumentere 
realisering av gevinster i form av hensiktsmessig bruk av 
helsepersonell samtidig med at kvalitet og brukertilfredshet 
ivaretas. Kristiansand kommune har nylig fått innvilget 
midler	til	et	doktorgradsprosjekt	delfinansiert	med	midler	
fra	Forskningsrådets	ordning	Offentlig	PhD	som	skal	
undersøke gevinstrealisering ved bruk av teknologi. 

Kommunen må søke etter de teknologiske 
løsningene som:

• Understøtter de helsefaglige arbeidsprosessene 
 på en slik måte at det ytes gode tjenester i 
 hele pasientforløpet
• Forbedrer brukernes mulighet til å mestre 
 egen hverdag 
• Øker brukere og pårørendes trygghet
• Øker brukernes mulighet til å ha kontakt med andre
• Gir pasienter, pårørende og ansatte større mulighet 
	 for	å	skaffe	seg	opplysninger	og	motta	veiledning 
 gjennom nettbaserte programmer og nye 
 sosial medier
• Muliggjør leveranse av gode helse- og 
 omsorgstjenester med mindre personell 
• Understøtter behov for nye løsninger innenfor de 
 største utfordringene på helsefeltet 
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Pågående utviklingsarbeid 
Parallelt med utviklingen av velferdsteknologiske løsninger 
må man se på utvikling og organisering av strukturer 
som kan motta alarmer fra brukere og tjenesteapparat 
og videreformidle informasjon. Det kan være aktuelt å se 
utvikling av en slik telemedisinsk sentral i sammenheng 
med alarmmottak og andre typer meldinger fra 
velferdsteknologi-enheter. Dette betegnes nå som 
velferdsteknologisk responssenter. Det må tas stilling til 
organisering,	hvor	stort	geografisk	område	et	slikt	senter	
skal dekke, hvilke brukergrupper det skal omfatte og 
hvilke kompetanse sentret skal inneha. 

Prosjektdeltakelse 
Kristiansand kommune er med I EU-prosjektet United4Health, 
som prøver ut teknologiske løsninger for pasienter med 
kronisk sykdom i hjemmet. Pasientene kommuniserer 
og sender resultater av undersøkelser til telemedisinsk 
sentral. I første omgang prøves løsningen ut for pasienter 
med KOLS, men intensjonen er å prøve ut løsningen også 
overfor andre brukergrupper. 

Kristiansand kommune deltar også i et prosjekt SAMSPILL, 
et innovasjonsprosjekt i samarbeid med kommunene 
Oslo, Skien og Drammen. FoU partnere i prosjektet er 
SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse (NKAH). I prosjektet ønsker man å se på om 
velferdsteknologiske hjelpemidler innen varslings -og 
lokaliseringsteknologi, kan gi personer med demens 
en bedre hverdag.

Leverandørutvikling
Det er et uttalt nasjonalt mål å stimulere til økt 
innovasjonskraft	i	offentlig	sektor.	Særskilt	innenfor	
teknologiområdet er det helt nødvendig å være i tett 
dialog	med	markedet	for	å	finne	innovative	løsninger.	
Leverandørutvikling	er	et	samspill	mellom	det	offentlige	og	
leverandører,	hvor	det	offentlige	tilrettelegger	anskaffelses-
prosesser som utfordrer og utvikler leverandør- 
markedet og som skal sikre bedre utnyttelse av 

samfunnets	ressurser.	Innovative	offentlige	anskaffelser	
er et kraftig virkemiddel for å øke innovasjonstakten og 
produktivitetsveksten i Norge. Kristiansand kommune har 
deltatt	i	KS	nettverk	for	innovasjon	gjennom	anskaffelser.	
Kristiansand kommune deltar nå som partner i Nasjonalt 
program for leverandørutvikling, som eies av KS og 
NHO.	Programmet	skal	bidra	til	at	offentlige	anskaffelser	
i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. 
Gjennom denne deltakelsen har en erfart nødvendigheten 
av nye koblinger mellom ulike kompetansemiljøer i egen 
organisasjon, noe som er helt essensielt for å gjennomføre 
gode	prosjekter,	anskaffelser	og	implementeringer.	

Forutsetninger for implementering:

• Teknologiutvikling må understøtte hoved- 
 strategiene på helse- og omsorgsfeltet, svare på 
 hovedutfordringene og unngå å bli et mål i seg selv
• Bruk av teknologi må understøtte tjeneste- 
 utviklingen på en måte som ikke oppleves som 
 fremmedgjørende og belastende i det 
 faglige arbeidet
• Tverrsektorielt samarbeid – kobling 
 av kompetansemiljøer 
• Avklart eierskap og driftsansvar 
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Utviklingstrekk

• Rask utvikling, krav til utradisjonelle 
 samarbeidsformer og krevende styrings- 
 og forankringsprosesser
• Større krav til tverrsektorielt samarbeid 
• Utviklingsarbeid, utprøving og implementering 
 forsinkes av usikkerhet vedrørende fremtidens 
 tekniske løsninger
• Mangel på nasjonale standarder og infrastruktur
• Uklarheter	med	hensyn	til	finansieringsansvar	og 
 dekking av investeringskostnader
• Teknologioptimisme kan bidra til at fremtidige 
 behov undervurderes
• Teknologiutvikling kan skape nye behov og øke 
 omfanget av eksisterende behov slik at gapet mellom 
 etterspørsel og tilbud av tjenester ikke reduseres 
 men økes 

 Strategiske utviklingsområder

• Sektorovergripende strategi for teknologiutvikling
• Nye strukturelle samarbeidsarenaer for utviklingsarbeid 
 og implementering som sikrer deltakelse fra samtlige 
 sentrale aktører på feltet: Brukere og pårørende, sykehus, 
 private aktører, forsknings- og utviklingsmiljøer 
• Strategier	for	innovative	anskaffelser
• Gevinstrealisering ved bruk av teknologi 
• Velferdsteknologi som kan understøtte omsorg og 
 tjenesteleveranser til aktuelle brukergrupper, slik som 
 personer med kognitiv svikt.

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Kristiansand kommunes innkjøpsstrategi
• Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
• Omsorgsplan 2015
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Som en har vist i denne meldingen er svært mye av 
kommunens handlingsrom når det gjelder å redusere 
konsekvensene	av	den	demografiske	utviklingen, 
relatert til følgende forhold:

•	 Videreføring	av	den	kostnadseffektive 
 omsorgstjenesten
• Innovativ utvikling av fremtidens bolig- 
 og tjenestetilbud
• Kunnskaps- og metodeutvikling
• Gjennomføring av virkningsfulle tiltak i de 
 helsefremmende og forebyggende strategiene 
• Utjevning av de sosioøkonomiske forskjellene som
 skaper levekårsutfordringer og ulikheter i helse
• Bærekraftig oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
 sykehus og kommune
• Utvikling av organisasjonsstruktur- og kultur som 
 understøtter innovasjon

Det er naturlig at disse forholdene adresseres særskilt også 
når det gjelder samarbeidsutvikling. I speilmeldingen har 
en valgt å omtale samarbeidsutvikling med de samarbeids- 
parter som er særlig viktig med tanke på disse forholdene. 
Det foregår mye samarbeid også med andre sentrale 
aktører, både regionalt og nasjonalt. Det er en stadig 
vurdering hvor man skal legge hovedtyngden av innsats 
og hvordan man skal prioritere. Dette må ikke minst 
vurderes i forbindelse med prosesser vedrørende 
ny kommunestruktur.

Sentrale parter for utvikling av strategisk samarbeid:

• Sørlandet sykehus HF
• Utdannings- og forskningsinstitusjoner
• Andre sammenliknbare kommuner
• Frivillige og private aktører

5.1 Samhandling med sykehuset

Gjennom prosessen med sykehusets Utviklingsplan 
2030 har en erfart hvor viktig det er at utvikling 
og dimensjonering av helsetjenester på det 
spesialiserte forvaltningsnivået ikke skjer løsrevet 
fra samfunnsoppdraget og primæroppgaver for 
kommunehelsetjenesten. Utvikling av helhetlige 
helsetjenester	til	befolkningen	må	heller	ikke	finne	sted	
utenfor rommet for samhandling; det er der man kan sikre 
felles forståelse av utfordringsbildet, kunnskapsgrunnlag 
og nasjonale føringer med tanke på å sikre fremtidig 
bærekraft i helsetilbudet. Kristiansand kommunes 
høringsuttalelse til U2030 behandler dette grundig.

Se vedlegg:
Kristiansand kommunes høring til SSHFs U2030 (Vedlegg B).
Kristiansand kommunes høring til SSHF Strategiplan 2015-2017 (Vedlegg C).

Prosessen med Utviklingsplan 2030 har gitt 
følgende erfaring:

• God helseplanlegging krever langt tidsperspektiv 
 og innovativ tilnærming
• Plan- og utredningsprosesser som involverer de 
 rette aktørene tidlig og likeverdig, kan bygge opp 
 under regional utvikling av helsefeltet 
• Felles forståelse av fremtidens utfordringsbilde er en 
 forutsetning for samarbeid, riktig tjenesteutvikling 
 og prioritering
• Bruk av eksisterende tjenesteinnretning- og 
 produksjon som utgangspunkt for fremskriving av 
 fremtidige behov gir risiko for feildimensjonering 
 av tjenester
• Sykehuset og kommunen har ulik forståelse 
 av samhandlingsreformens intensjoner og 
 gjennomføringsmåte (se tidligere omtale i 
 kapittel 2.1)
• Kunnskap om hverandres ramme- 
 betingelser,styringsmodeller og beslutnings- 
 strukturer er avgjørende for helhetlig planlegging 
 og gjennomføring
• Endringer i oppgaveportefølje hos den ene aktøren 
 forutsetter at det er foretatt felles vurdering av hvilke 
 konsekvenser dette får for andre parter, inkludert 
 brukere og pårørende

5. Strategiske områder 
for samhandling
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Samhandlingsreformens konsekvenser
IRIS rapport Samhandlingsreformens konsekvenser for 
det kommunale pleie- og omsorgstilbudet viser at det i 
flere	kommuner	har	funnet	sted	en	kompetanseutvikling	
som ikke er tilpasset det kommunale oppdraget om 
sterkere vektlegging av helsefremmende og forebyggende 
arbeid (Abelsen et al., 2014). Rapporten viser hvordan 
samhandlingsutviklingen mellom sykehus og kommuner 
har ført til omgjøring av stillinger og styrking av 
kompetanse rettet mot de sykeste pasientene, som 
kommunen	har	fått	flere	av.	Det	er	særlig	medisinskfaglige	
ressurser og sykepleiefaglig kompetanse som er vektlagt 
for å håndtere et langt mer komplekst sykdomsbilde. 

Det	finnes	eksempel	på	at	spesialkompetanse	ved	
rehabiliteringsavdelingene brukes mindre fordi pasienter 
som skrives ut fra sykehus er for syke til å starte den 
kommunale rehabiliteringen. Ressursene har dreid i retning 
av mer bruk av korttidsplasser, økte medisinske kostnader, 
mer behandling og pleie av kort varighet og av mer 
spesialisert	karakter.	Rapporten	finner	at	de	undersøkte	
kommunene har prioritert pasienter som kommer ut fra 
sykehus med mer alvorlige, mer behandlingskrevende 
og/eller mer komplekse sykdomstilstander. Dette har 
skjedd på bekostning av enklere tilbud med større 
forebyggende	effekt. 

Funnene er tolket dithen at oppbygging av kortsiktig 
medisinsk behandlings- og oppfølgingstjeneste til de 
utskrivningsklare pasientene, som kommunen ellers 
betaler for, har gått ut over det langsiktige tjenestetilbudet 
til de eldre. Blant annet er terskelen for å få sykehjemsplass 
og hjemmetjenester økt. Samtidig er det bekymring for at 
kompetansenivået ikke er løftet tilstrekkelig til å håndtere 
variasjonen i behovet blant de utskrivnings- 
klare pasientene. 

Når det gjelder Kristiansand har man i den undersøkte 
perioden 2009-2013 ikke hatt en økning i terskelen 
for inntak i langtidsinstitusjon eller hjemmetjenester, 
slik IRIS rapporten beskriver. Men man har heller ikke 
hatt annet enn prosjektrelatert aktivitetsøkning i den 
forebyggende delen av arbeidet rettet mot den eldste 
delen av befolkningen. Legeressursene er økt, relatert til 
korttidsplassene, men er uendret når det gjelder sykehjem, 
akkurat en slik prioritering som rapporten peker på. 
En har også i liten grad klart å omgjøre ledige stillinger 
i omsorgstjenesten til fysio- og ergoterapistillinger slik 
strategien er beskrevet i handlingsprogrammet fra 2009 

og fremover (forankret i Helsefremmingsplanen). En 
har utviklet og testet metoden hverdagsrehabilitering, 
det gjenstår å implementere metoden i fast drift 
(handlingsprogrammet for Kristiansand kommune, 
2015-18). Kristiansand kommune har også i liten grad 
klart å prioritere primærforebyggende arbeid rettet mot 
den eldre delen av befolkningen.

Kommunen har i og med de lovpålagte samarbeids-
avtalene med sykehuset, fått en ny forhandlingsrolle. 
Dette har gitt kommunen mandat til å fremforhandle 
rammebetingelser på en måte som åpner for større 
jevnbyrdighet når det gjelder å legge premisser for utvikling 
av fremtidsrettede tjenester. Dette har imidlertid ikke hatt 
den forventede innvirkning på samhandlingen mellom 
sykehus og kommune, viser en studie som har vurdert 
forhandlingspraksis. Kommunene i studien oppgir at 
det før reformen var godt samarbeid og at møtene var 
preget av faglig diskusjon. Nå føres i stedet juridiske og 
økonomiske diskusjoner som går på bekostning av de 
faglige drøftingene (Hanssen, et al., 2014).

For Kristiansand kommune er det viktig fremover å 
motvirke at tyngre behandlingsoppgaver som retter seg 
mot komplekse og kompetansekrevende sykdomstilstander, 
får utilsiktede konsekvenser. Utvikling i en slik retning 
fører lett til ressursvridning og prioriteringer som går 
på bekostning av det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. Det bør oppfattes som et felles ansvar i samarbeidet 
mellom kommunen og sykehuset å forhindre dette. 
På samme måte bør det være et felles ansvar å sikre 
samarbeidsformer og avtalepraksis som underbygger 
kunnskapsbasert utvikling av helsetilbudet.

Nasjonale styringsdokumenter- og prosesser
Det er naturlig at det strategiske samarbeidet mellom 
sykehuset og kommunen i tiden fremover tar utgangspunkt 
i de viktigste nasjonale styringsdokumenter, strategier og 
prosesser som vil være retningsangivende for helse- 
og omsorgsfeltet:
 
• Samhandlingsreformen
• Nasjonal Helse- og sykehusplan
• Melding om primærhelsetjenester
• Folkehelsemeldingen
• Nye krav til akuttmedisinske tjenester
• Kommunereformen, inkludert nye oppgaver til 
 store kommuner (se kapittel 5.3)
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I forbindelse med at det nå foreslås nye oppgaver overført 
til større kommuner, må det ganske raskt etableres en 
samhandlingsstruktur på rehabilitering-/habiliteringsfeltet 
og på rus- og psykisk helsefeltet. På disse områdene er 
det foreslått store endringer med tanke på ansvars- og 
oppgavefordeling. Det er varslet opptrappingsplaner 
på disse fagområdene. De akuttmedisinske tjenestene 
skal også gjennomgå store endringer. Nye krav til blant 
annet legevakt, kompetanse, ambulansetjenesten og 
mer samordnet innsats ved større hendelser vil få en 
direkte konsekvens for kommunens egen organisering 
av helsetjenesten. Det vil også ha stor innvirkning på 
samhandlingen med sykehuset og andre aktører. 

Behovet for proaktiv samhandling med sykehuset og 
øvrige kommuner i regionen er økt i forbindelse med nye 
nasjonale styringsdokumenter, prosesser og oppdrag.

Utvikling av pasientens helsetjeneste 
Da helseministeren lanserte begrepet «pasientens 
helsetjeneste» ble det påpekt at det fra regjeringens 
side ligger forventninger om økt oppmerksomhet på 
kvalitet og faglighet i planlegging og ledelse. Det er 
understreket at samhandlingsreformen ligger fast som 
den retningsangivende strategien. Dette understreker 
ytterligere hvor viktig det vil være at kommunen og 
sykehuset har en omforent forståelse med tanke på å 
utvikle en helhetlig og sømløs helsetjeneste. Forståelse av 
oppdraget må være klart for begge parter. Dette må være 
grunnlaget for de videre drøftingene av hvilke realiteter 
som bør ligge i «pasientens helsetjeneste». 

Hovedoppdragene til sykehuset og kommunen og 
kunnskapen om fremtidens utfordringsbilde bør gjøres 
godt kjent og må kommuniseres tydelig også for 
pasienter/befolkningen som vil ha forventninger til sin 
nye helsetjeneste. Kommune, sykehus og befolkning/
brukere må i større grad inngå i dialoger med tanke på 
felles ansvar for utvikling av helsetjenesten. Hvis ikke 
rammebetingelsene og utfordringsbildet er godt kjent og 
forståelsen er omforent, risikerer man at forventnings- 

gapet øker ytterligere. Økt forventningsgap gjør utgangs-
punktet for kompliserte prioriteringsdiskusjoner enda 
vanskeligere. Hvis man med «pasientens helsetjeneste» 
mener at pasienten i større grad skal velge mellom 
behandlingstilbud og tilgjengelige tiltak, må dette 
forholdet tas på alvor nasjonalt i forbindelse med 
prioriteringsutfordringen. I det strategiske samarbeidet 
lokalt kan gode dialoger rundt begrepet «pasientens 
helsetjeneste» gi økt bevissthet når det gjelder fremtidas 
utfordringsbilde og prioriteringsutfordringer. 
Prioriteringer	må	finne	sin	løsning	gjennom	samhandling.

Forutsetninger for strategisk samhandling:

• Felles forståelse og gjensidig anerkjent 
 kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for å utvikle 
 helhetlig helsetilbud til pasientene
• Prioriteringsdiskusjoner som er fasilitert med tanke 
 på å utvikle bærekraftige helsetjenester på tvers 
 av forvaltningsnivå
• Prosesser som legger til rette for treparts- 
 sammensatt dialog på systemnivå: kommuner, 
 sykehus og innbyggere/brukere
• Prosesser som legger til rette for samhandling om 
 planlegging og ledelse på prioriterte områder

Hovedområder for fagstrategisk samhandling 
mellom sykehuset og Kristiansand kommune:

• Helsefremming og forebygging
• Eldrehelse
• Rehabilitering
• Rus- og psykisk helse
• Den akuttmedisinske kjede
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 Strategiske utviklingsområder

• Utvikling av helsefremmende og forebyggende 
 strategier og tiltak som kan bedre levekårene på  
 Agder og redusere etterspørselen etter helsetjenester 
• Utvikling av et helhetlig helsetilbud til den eldste 
 delen av befolkningen
• Behovsdrevet innovasjon av bærekraftige drifts- 
	 og	finansieringsmodeller	
• Strategisk rekruttering og omdømmebygging 
 i regionen
• Sikre riktig funksjonsfordeling og organisering av hele 
 den akuttmedisinske behandlingslinje
• Arealutvikling av områder der både sykehus og 
 kommune har/planlegger lokasjoner, med tanke på 
	 uttak	av	synergieffekter	og	fremtidsrettet	helsetilbud 
 til befolkningen i regionen
• Etablere arenaer for samhandling og utvikling av 
	 helsetjenester	som	leveres	både	av	offentlige	og 
 private aktører 
• Utvikling av IKT og telemedisinske løsninger

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Regionplan Agder
• Kommuneplan 2011-2022 for Kristiansand kommune
• Handlingsprogram for Kristiansands kommune, 
 2015-2018
• Helsefremmingsplanen for Kristiansand kommune
• Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

5.2 Samhandling med utdannings- 
og forskningsinstitusjoner

Den forskningsinnsatsen som legges ned i næringsliv, 
offentlig	sektor,	akademia	og	ikke	minst	i	helseforetak	
bidrar til at dagens og morgendagens virksomheter står 
bedre rustet for fremtiden. Samhandlingsreformen har 
på mange måter også hatt en katalysatorfunksjon når 
det gjelder nye løsninger og kompetanseutvikling som 
forutsetter et bredt samarbeid om FoU og innovasjon. 
Foreløpig har en ikke klart å ta ut hele potensialet i FoU-
samarbeidet mellom akademia, næringsliv, kommunen 
og spesialisthelsetjenesten. Det er fortsatt behov for å 
utvikle en bedre samarbeidsplattform og infrastruktur 
for forskning og utvikling. 

Koplingen mellom akademia og helseinstitusjoner er 
en viktig side av byers dynamikk (Damvad, Dokk– Holm, 
2013). En ytterligere samlokalisering av relevante 
virksomheter i tilknytning til SSHF eller universitetets 
campus kan virke stimulerende på FoU-samarbeid og 
på andre typer samarbeid mellom relevante FoU aktører 
(Grünfeld, 2014). Koplingen til kliniske miljøer i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene er også et 
område som har vært lite vurdert i denne sammenheng. 

Tilgang på kompetanse fra internasjonale samarbeids-
partnere, internasjonale forskningsresultater og 
innovasjoner er grunnleggende for økt innovasjon og 
omstilling i regionen og næringslivet. Stadig mer av FoU 
aktivitetene	finansieres	internasjonalt	og	særlig	av	EU.	
Dette	styrker	behovet	for	en	mer	effektiv	samhandling 
og også samlokalisering der dette er hensiktsmessig.

 Strategiske utviklingsområder

• Samarbeidsplattform og infrastruktur for forskning 
	 og	utvikling	på	definerte	områder
• Samarbeid om innhold og dimensjonering i 
 utdanninger som er viktig for å løse fremtidige 
 utfordringer på helse- og omsorgsfeltet
• Samlokalisering og kopling av kliniske miljøer i 
 kommune og sykehus opp mot akademia
• Internasjonalt samarbeid på FoU feltet på 
 prioriterte områder

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Melding om Universitetsbyen Kristiansand, 2011
• Regional plan for innovasjon og bærekraftig 
 verdiskapning Agder 2015-2030- kommer
• Helsefremmingsplanen for Kristiansands kommune
• Delrapport FOU for Helse- og sosialsektoren
• Strategi for innovasjon i helse- og sosialsektoren 
 i Kristiansand kommune
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5.3 Interkommunalt samarbeid og 
ny kommunestruktur

Behovet for interkommunalt samarbeid på helsefeltet har 
i første rekke vært utløst i forbindelse med økt behov for 
spesialiserte tjenester og kompetanseutvikling på kommunalt 
nivå. Behovet har vært størst innenfor psykisk helse, rus, 
korttidsplasser i sykehjem og på rehabiliteringsfeltet. 
Det er innenfor disse områdene man har utviklet langt 
de	fleste	interkommunale	samarbeidsløsningene	med	
øvrige kommuner i Knutepunkt Sørlandet. Det er blant 
annet utviklet samarbeid om legevakt, alarmsentraler, 
barnevernvakt, krisesentertilbud og rehabiliterings- og 
kompetansesenter til rusmiddelavhengige. Det er også 
etablert interkommunal samarbeidsordning for 
kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH). 

Interkommunale samarbeidsordninger er utfordrende når 
det	gjelder	flere	forhold.	Det	er	i	mindre	grad	underlagt	
folkevalgt styring, samarbeid på tvers av tjenestene innad 
i en kommune kan bli vanskeligere og interkommunale 
ordninger kan også vanskeliggjøre økonomisk styring 
som følge av inngåtte avtaler mellom mange kommuner 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Behovet for interkommunalt samarbeid i fremtiden vil 
avhenge av ny kommunestruktur. Det er et uttalt ønske i 
forbindelse med kommunereformen at interkommunale 
samarbeidskonstellasjoner i all hovedsak kan avvikles. 
Hovedområdene og erfaringene fra det interkommunale 
samarbeidet frem til nå representerer viktige kunnskaps-
kilder for vurderingene som nå foretas rundt 
ny kommunestruktur.

Når det gjelder fremtidig behov for å utvikle mer 
spesialiserte oppgaver på kommunalt nivå, er det 
særlig robustheten ved fagmiljøene som vil være 
avgjørende for bærekraft. En må sikre et aktivitetsvolum 
som gir den nødvendige kvaliteten i tjenestene. For 
Kristiansand sin del vil dette i hovedsak være innenfor 
spesialisert tjenesteutvikling. Et utviklingsområde 
som nå peker seg særskilt ut for interkommunal 
samarbeidsutvikling, med hensyn til volum/
befolkningsgrunnlag og kvalitetssikring er tjenester 
og systemer innenfor de akuttmedisinske områdene. 

Områder og oppgaver innenfor helse- og 
omsorgsfeltet som er aktuelle å løse i et 
kommunesamarbeid kjennetegnes ved:

• Tjenester som gjennom stort volum kan 
	 effektivisere	driften,	skape	bærekraft	og	sikre 
 relevant kompetanse
• Støttetjenester hvor nærhet til mottaker ikke har 
 betydning for kvaliteten på leveransen 
• Utviklingsarbeid som krever deltakelse fra 
 mange aktører og spesialisert koordinering, 
 eks velferdsteknologi
• Spesialiserte og spissede tjenester som i sin 
	 karakter	og	med	hensyn	til	effekt,	ikke	er	avhengig 
 av lokalmiljøtilknytning:
 - Spesialiserte tjenester med stort volum
 - Lavvolumtjenester med krav til høy grad 
  av spesialisering
• Systemutvikling: Utvikling av faglige standarder 
 og kvalitetsarbeid, analyse og økonomi
• Modellutprøving som krever risikodeling

Kommunereformen - ikke bare større 
kommuner men nye og bærekraftige
Et sentralt prinsipp i arbeidet med endret kommune-
struktur er at kommunene selv skal kunne ivareta alle 
lovpålagte oppgaver, herunder lovpålagte helse- og 
omsorgstjenester. Ekspertutvalget regjeringen satte ned 
i januar 2014 har i første delrapport pekt på legevakt, 
øyeblikkelig hjelp-funksjoner, lokalmedisinske tjenester, 
pedagogisk-psykologiske tjenester og barneverntjenester 
som eksempler på oppgaver små kommuner i dag ikke 
evner å dekke på en tilfredsstillende måte.Ekspertutvalget viser 
også til at det er de i dag minste kommunene som vil få 
høyest	andel	eldre	ved	demografiske	framskrivninger.

Man ser for seg at endret kommunestruktur vil gi en type 
robusthet	som	også	gjør	det	mulig	å	håndtere	flere	og	
større oppgaver. Det er viktig at det etableres piloter når 
det er snakk om overføring av sårbare tjenesteområder. 
Vel så viktig vil det imidlertid være å ha god kunnskap om 
hvilke organisasjonskulturer de ulike kommunene har, 
hvilken sårbarhet dette kan utgjøre ved sammenslåing og 
hvilket potensiale man vil ha for å utvikle fremtidsrettede 
tjenester til befolkningen. Særlig på helse- og omsorgsfeltet 
som denne meldingen påpeker, kommer de nye 
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kommunestrukturene til å bli utfordret når det gjelder evne 
til innovasjon og kulturutvikling. Se nærmere om dette i 
kapittel  4. 

Norske kommuner er generalistkommuner som skal 
imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester 
til innbyggerne, planleggings- og utviklingsoppgaver i 
lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og 
ivaretakelse av demokratiske funksjoner uavhengig av 
innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre kjennetegn. 
(Meld. St 12 (2011-2012)). Kommunene har i dag en 
bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret 
for sentrale velferdstjenester. Kommunens ansvar for 
samfunnsutvikling innebærer tilrettelegging for positiv 
utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet. De samfunns- 
messige hensynene kommunene skal ivareta gjennom 
samfunnsutviklingsrollen gjør at mange sektorer, oppgaver 
og interesser må ses i sammenheng. Dette innebærer 
at kommunen må sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter 
(Se kapittel 6.2 Prioriteringsutfordringen).

Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene kommunene 
leverer skal være likeverdige, dette har vært og er sentralt 
for oppbygging og utvikling av velferdsstaten. I velferds- 
sammenheng er likhetsbegrepet gjerne knyttet til likeverd. 
Det dreier seg ikke nødvendigvis om like tjenester med 
samme form, innhold og omfang i alle kommuner, 
men om at kommunene skal ha like muligheter til å yte 
velferdstjenester som best mulig tilpasses behovet til 
den enkelte. (Meld. St 12 (2011-2012)).

Det stilles store krav til kommunene når det gjelder 
effektiv	bruk	av	samfunnets	ressurser.	For	kommunal	
tjenesteproduksjon	er	prioriteringseffektivitet	og	
kostnadseffektivitet	sentralt.	Kommunene	bidrar	til	
prioriteringseffektivitet ved å tilpasse tjenestetilbudet til 
befolkningens behov. Prioritering mellom tjenesteområder 
med utgangspunkt i lokalbefolkningens behov skal gi en 
desentraliseringsgevinst i forhold til et uniformt statlig 
tilbud (NOU 1997:8, 1997). Kostnadseffektivitet i den 
kommunale tjenesteproduksjonen vil si at kommunene 
produserer en tjeneste med gitt kvalitet til lavest mulig 
kostnad.	Effektiv	ressursutnyttelse	forutsetter	at	potensielle	
stordriftsfordeler blir utnyttet – og stordriftsulemper 
unngått.	Rammefinansiering	er	hovedprinsippet	for	
finansiering	av	kommunesektoren	og	innebærer	at	

størstedelen av kommunenes inntekter kommer i form 
av skatt og rammetilskudd som kommunene fritt kan 
disponere innenfor gjeldende lov- og regelverk. 
Fordeling av ansvar og oppgaver mellom sykehusnivå 
og kommune er et sentralt tema i forbindelse med 
endringer i kommunestrukturen. Dette belyses nærmere 
i kapittel 3.6. Behov for spesialisthelsetjenester.

Nye oppgaver til større kommuner
Det er foreslått nye oppgaver overført til større 
kommunene i forbindelse med St. meld. nr. 14 (2014-
2015) Kommunereformen- nye oppgaver til større 
kommuner. På helse- og omsorgsfeltet må håndtering 
av foreslått oppgaveoverføring vurderes opp mot de 
langsiktige omstillingsutfordringene som allerede er 
kjent	ut	fra	den	demografiske	utviklingen.	Det	er	viktig 
at nye oppgaver overføres og organiseres på en måte 
som understøtter de eksisterende tjenestene og det 
kommunale samfunnsoppdraget.

Tjenester som er vurdert overført:

• Tannhelse 
• Rehabilitering
• Forsøk med distriktspsykiatriske sentre (DPS) 
 over til kommuner
• Hjelpemidler
• Boligtilskudd
• Varig tilrettelagt arbeid (VTA-plasser)
• Arbeids- og utdanningsreiser
• Finansieringsansvar pasienttransport
• Statlig barnevern
• Familievern 
• Tilskudd til frivilligsentralene

Når man ser på NOU 2000:22 «Om oppgavefordelingen 
mellom stat, region og kommune» ser man at det meste 
som nå foreslås overført er identisk med anbefalingene 
fra den gang. Det forholder seg fremdeles slik at enkelte 
av oppgavene er administrering av ordninger, mens andre 
utgjør sentrale tjenestetilbud med tanke på å løse viktige 
oppgaver både innenfor forebygging og behandling.
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Samtidighetsutfordringen
Nye	oppgaver	til	store	kommuner	kan	gi	eff	ekter
som ønsket, men en må uansett være forberedt på en 
utfordrende	tid	med	tanke	på	fl	ere	komplekse	prosesser	
som skal pågå samtidig. Kommunen er allerede inne i 
en historisk krevende periode når det gjelder omstilling- 
og utviklingsarbeid i helse- og omsorgssektoren. 
Forberedelsen i forbindelse med økningen i andel eldre 
og demente, må skje raskt. Arbeidskraftutfordringen og 
begynnende	fi	nansieringsutfordringer	må	tas	hensyn	til
i utviklingen av fremtidens tilbud og utvikling av innovative 
løsninger. Prosesser vedrørende ny kommunestruktur og 
nye oppgaver kommer i tillegg til og samtidig med dette. 
Behovet for koordinering av prosesser og samordnet 
strategiutvikling vil være stort fremover. 

Kommunen må være oppmerksom på følgende forhold:

• Nye oppgavers innvirkning på kommunens mulighet
 til å løse utfordringene som er kjent
•	Oppgaver	på	områder	som	i	dag	er	underfi	nansiert
 eller hvor kostnadsbildet ved tjenester som
 spesialisthelsetjenesten har ansvar for, er uklart
• Oppgaver som i stor grad handler om
 administrering av ordninger og som vil gi
 transaksjonskostnader og utgifter til nødvendig
 ressurskrevende modernisering 
• Sårbare områder som lett kan tape terreng i det
 krevende prioriteringsbildet fremover

 Strategiske utviklingsområder

• Proaktiv holdning i kommunereformprosessene som
 kan bidra til å belyse muligheter og gi faglige innspill
 til løsning av nye oppgaver til kommunene
• Analyser som vurderer ulike konsekvenser nye
 oppgaver kan få for kommunens handlingsrom
 når det gjelder det gitte utfordringsbildet 

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
• Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdi-
 skapning Agder 2015-2030
• Helsefremmingsplanen
• Handlingsprogram for Kristiansand kommune 2015-
 2018, Kristiansand kommunes utfordringsbilde 2014 
• Omsorgsplan 2015
• Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune 
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
 Kristiansand kommune 

5.4 Frivillige aktører

Kristiansand kommune utarbeidet i 2010 en frivillighets-
melding. Frivillighetsmeldingen beskriver overordnede 
målsettinger, strategier, virkemidler og baseres på en 
kartlegging av de forventninger de frivillige hadde til 
kommunen på det tidspunkt den ble utarbeidet. 

Frivillig	sektor	er	stadig	i	forandring	og	fi	nner	nye	former	
og	det	er	i	dette	samspillet	mellom	privat,	off	entlig	og	
frivillig innsats at mye av framtidas muligheter ligger.
En gjennomtenkt og kompetent organisering er en av
suksessfaktorene for å sikre økt frivillighet i omsorgs-
tjenesten. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres, 
følges opp og ivaretas. Som alle andre aktører i den 
off	entlige	oppgaveløsningen,	har	også	frivillige	behov	for	
styring og ledelse. Ledelse av frivillige er nødvendig og 
ofte tidkrevende, og det er behov for ledelse med gode 
kommunikasjonsferdigheter, utholdenhet og høy sosial 
kompetanse (Meld. St 29 (2012-2013)).

KS har sammen med Frivillighet Norge utviklet en felles 
plattform for samhandling mellom frivillig og kommunal 
sektor. Plattformen er revidert i 2015. Plattformen er et 
sentralt prinsippdokument for videreutvikling av samspill 

Figur 24: Behovet for koordinerte prosesser i kommunen i 
forbindelse med strukturendring, nye oppgaver og krevende 
omstillings- og utviklingsarbeid som foregår samtidig.



SPEILMELDING 2030  |  83

og	samhandling	mellom	frivillig	og	offentlig	sektor.
Det anbefales organisasjoner på lokalt nivå og de 
enkelte kommuner og fylkeskommuner, å etablere 
tilsvarende samarbeidsplattformer.

For å møte morgendagens utfordringer og den sterke 
veksten i tallet på eldre, må en mobilisere samfunnets 
samlede helse- og omsorgsressurser. For å utnytte 
potensialet som ligger i frivillig arbeid skal det nå utarbeides 
en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og 
omsorgsfeltet. Dette er et ledd i regjeringens oppfølging 
av Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. 
Strategien skal utarbeides i et samarbeid mellom partene: 
Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Strategien for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 
skal støtte opp under og stimulere til nye frivillighets-
former, der brukerne selv spiller en sterkere rolle. Målet er 
å legge til rette for et levende sivilsamfunn som skaper 
tilhørighet, solidaritet og fellesskap. Strategien skal bidra 
til å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale 
nettverk. Strategien skal favne bredt og blant annet inkludere 
mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer, personer 
med kroniske lidelser, eldre, innvandrergrupper og utsatte barn 
og unge. Strategien skal legge til rette for et godt samarbeid 
mellom	offentlig	og	frivillig	sektor	og	omtale	tiltak	for	å	
rekruttere og beholde frivillige på helse- og omsorgsfeltet. 
Strategien	skal	bygge	på	erfaringene	som	allerede	finnes, 
og på plattformen som er utarbeidet for samhandlingen 
mellom KS og Frivillighet Norge.

Strategien skal omfatte følgende områder:

• Rekruttering og oppfølging av frivillige og 
 nye frivillighetsformer
• Samspill og samarbeid mellom frivillig sektor 
 og kommunen
• Organisering og koordinering av frivillig innsats
• Rammebetingelser som stimulerer til utvikling 
 og innovasjon

Strategien er ambisiøs og omfatter mange områder. 
Med tanke på eksisterende erfaringer knyttet til frivillighets-
arbeid, er det forbundet en del usikkerhet til hvor stor 
effekt	en	kan	forvente.	Det	er	usikkert	hvordan	ramme-
betingelsene for frivillighetsarbeidet vil endre seg med 
tanke på innbyggernes mulighet og motivasjon for å 
engasjere seg i forpliktende frivillighetsarbeid. Mange av 
områdene forutsetter forpliktelse over tid.

Utviklingstrekk

• Kunnskap om fremtidens utfordringsbilde viser at 
 store oppgaver på helse- og omsorgsfeltet må sees i 
 sammenheng med frivillig innsats
• Kommunen vil ha et økt behov for frivillighet innenfor 
	 flere	og	nye	områder
• Frivillig sektor er i stadig endring, noe som krever nye 
	 typer	samhandling	og	initiativer	fra	offentlig	sektor	og 
 andre aktører

 Strategiske utviklingsområder

• Rullering av kommunens strategi innenfor 
 frivillighetsarbeid; samordning opp mot nasjonal 
 strategi og utvikling
• Organisering, profesjonalisering og 
 kompetanseutvikling av frivillighetsarbeidet 
 i kommunen 
• Tilrettelegging for frivillighet i pleie- 
 og omsorgstjenestene
• Modellutvikling på helse- og omsorgsfeltet som 
 omfatter frivillighet som sentralt kompetanseelement

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Frivillighetsmelding for Kristiansand 
• Kristiansand kommunes handlingsplan 2015-2018
• Helsefremmingsplanen 
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Nasjonalt og regionalt står helsevesenet overfor store 
utfordringer i årene som kommer. Dette er særlig 
relatert	til	demografiutviklingen	som	gir	en	aldrende	
befolkning, endringer i sykdomsbildet, begrensede 
økonomiske rammer og utfordringer med rekruttering 
av helsepersonell. Dette vil kreve nye måter å organisere 
tjenester på og det vil stille store krav til prioritering. Det 
er en gjensidig avhengighet mellom forvaltningsnivåene 
i helsevesenet. Press mot spesialisthelsetjenesten vil ha 
sammenheng med tilbudet kommunehelsetjenesten gir 
og vise versa. Styringsmodeller som fremmer samarbeid 
og samordning er en forutsetning for å kunne gi et godt 
helsetilbud til pasientene. Finansieringsordninger og 
økonomiske incitamenter har også betydning for det 
helhetlige helsetilbudet.

Behovet for prioriteringer vil øke samtidig som 
prioriteringer på ett forvaltningsnivå som regel alltid 
vil få implikasjoner på andre nivåer. Innbyggernes 
behov	for	geografisk	nære,	trygge,	kompetente	og	gode	
helsetjenester	kan	i	flere	tilfeller	stå	i	motsetning	til	behovet	
for å samle spesialisert kompetanse, høyspesialiserte og 
utstyrskrevende funksjoner og behandlingstilbud. 
Dette er utfordringer som mer enn noen gang stiller 
krav til nasjonal koordinering. Dette er særlig aktuelt 
i tiden fremover i forbindelse med viktige strategiske 
prosesser og retningsendrende arbeid som omfatter 
flere	samfunnsområder	samtidig:	Kommunereform,	
oppgaveoverføringer til større kommuner, primær-
helsemelding, folkehelsemelding, melding om 
frivillighetsarbeid og nasjonal helse- og sykehusplan. 

I forbindelse med felles ROS og samfunnsmessig 
konsekvensanalyse som ble utarbeidet av PWC på bestilling 
fra både SSHF og kommunene på Agder (Sørlandet 
sykehus HF, 2014) ble det i konkurransegrunnlaget angitt 
at analysene også skulle avdekke utfordringer av nasjonal 
karakter. Dette materialet, sammen med erfaringer fra 
speilmeldingsarbeidet	har	identifisert	følgende	hovedtrekk	
og utviklingsbehov vedrørende nasjonale problemstillinger.

Hovedtrekk og utviklingsbehov

• Rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft er 
 en samfunnsmessig hovedutfordring
• Den store økningen som er forventet i fremtidige 
 kostnader på helse- og omsorgsfeltet vil utgjøre en 
 trussel for andre samfunnsområder

• Dimensjonering av utdanningskapasitet tilpasset 
 fremtidige behov
• Spissing av spesialisthelsetjenestene vil kreve et 
 samtidig nasjonalt løft i kommunehelsetjenesten 
 med hensyn til både økonomiske og 
 kompetansemessige rammebetingelser. 
 Den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil ha 
 behov for en forutsigbar ressurssituasjon. Under- og 
 feildimensjonering av spesialisthelsetjenester kan 
 øke presset mot primærhelsetjenesten slik at dette 
 kan gå på bekostning av andre kommunale 
 oppgaver og føre til utilsiktede prioriteringer
• Samarbeid og samordning er en forutsetning for et 
 godt helsetilbud til pasientene. Det er behov for å se 
	 på	styringsmodeller	herunder	finansierings- 
 ordninger, i helsevesenet og hvordan disse bedre 
 kan understøtte arbeid mot et felles mål på tvers av 
 forvaltningsnivåer og funksjoner. Dette er særlig 
 viktig med tanke på kommunenes mulighet til å 
 prioritere helsefremmende arbeid. 
• Behov for tilrettelagte prioriteringsdebatter som 
 også tar høyde for å vurdere hvorvidt det er 
	 tjenester	som	den	offentlige	spesialisthelsetjenesten 
 ikke lenger skal tilby. Prioriteringsdilemma må 
 holdes mot befolkningens økte forventninger til 
 hva helsevesenet skal levere. Innføring av begrepet 
 «Pasientens helsetjeneste» kan komplisere 
 prioriteringsutfordringen ytterligere hvis det 
 øker forventningsgapet
• Økt motsetningsforhold mellom innbyggernes 
	 behov	for	geografisk	nære	helsetjenester	og	behovet 
 for samling av kompetanse, spesialiserte funksjoner- 
 og behandlingstilbud
• Mangler ved koordinering av nasjonale reformer, 
 satsinger og beslutningsprosesser på helse- og 
 omsorgsfeltet.  Med de utfordringer som følger 
	 av	demografisk	og	epidemiologisk	utvikling, 
	 må	det	tilstrebes	at	flere	av	de	framtidige 
 prioriteringsbeslutningene rettes inn mot å 
 ivareta helhetlige behov i pasientforløp
• Utvikling av virkemiddelapparatet for å realisere
 samhandlingsreformens intensjoner, særlig
 når det gjelder behovet for økt helsefremming og 
 forebygging med tanke på dempet vekst i bruken 
 av sykehustjenester og en kontrollert vekst i pleie- 
 og omsorgstjenester
• Forutsigbare prosesser ved ansvar og oppgave- 
 overføringer mellom forvaltningsnivå slik at 
 kommunen ikke mistet prioriteringsmyndigheten 
 over egne oppgaver og ressurser

6. Nasjonale utfordringer på 
helse- og omsorgsfeltet 
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• Mangelfull utvikling av kommunesektoren på 
 IKT-feltet utgjør en trussel mot utviklingsarbeid og 
 fremtidig bærekraft
•	Struktur,	kompetanse	og	finansieringsordninger 
 som setter kommunene i stand til å bli gode
 forskningspartnere og bestillere 
 av forskningsoppdrag

I de neste kapitlene har en valgt å oppsummere noen 
særlige forhold ved kostnadsutfordringen innenfor 
helsetjenesten som har relevans for prioriterings-
diskusjonene	som	vil	finne	sted	fremover.

6.1 Kostnadsutfordringen

I dette kapitlet omtaler en den medisinsk- tekniske 
utviklingen og demokratiutviklingen som to hovedfaktorer 
bak kostnadsøkningen i helsetjenesten. Dette har gitt 
ulike utslag for spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Det er behov for å se på hvordan kostnadsvekst og 
effektiviseringer	i	spesialisthelsetjenesten	får	implikasjoner	
for	primærhelsetjenesten.	Effektiviseringsgevinster	
ved den medisinsk-tekniske utviklingen vil ikke kunne 
tas ut hensiktsmessig hvis ikke forvaltningsnivåenes 
innvirkning på hverandre vurderes mer helhetlig i tiden 
fremover.	Demografiutviklingen,	endringer	i	sykdomsbilde	
og sykelighet i befolkningen vil få stor betydning for 
kostnadsbildet og tilgang på helsekroner til fordeling. 
Det er i denne sammenheng relevant å vurdere hvordan 
dagens ulike økonomiske fordelingsmodeller mellom 
helseforetak og kommuner og innenfor helseforetak, 
påvirker fordeling og prioritering av helsekroner. 
Dette belyses gjennom eksempler avslutningsvis i kapitlet. 

Den medisinsk-tekniske utviklingen som kostnadsdriver
Den medisinsk-tekniske utviklingen er en sterk driver 
bak helsekostnader (Helsedirektoratet, 2014). Sørlandet 
sykehus viser i U2030 til at denne kostnadsdriveren har 
gjort seg kraftig gjeldende og at det er vanskelig å forutsi 
hvordan dette vil slå ut i fremtiden 
(Sørlandet sykehus, 2014). 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga Helse-
direktoratet i oppdrag å vurdere om det er vesentlige 
trekk ved den medisinsk-tekniske utviklingen som 
har	bidratt	til	kostnadsvekst	og/eller	effektivisering	i	
spesialisthelsetjenesten – med særlig vekt på de 5-10 siste 
årene. Videre ba HOD om anslag på hvilken betydning 

den medisinsk-tekniske utviklingen kan få for framtidig 
kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor gjengis 
hovedfunnene i rapporten ”Medisinsk-teknisk utvikling og 
helsekostnader - en gjennomgang av aktuell kunnskap” 
(Helsedirektoratet, 2014). 

Rapporten viser til studier fra OECD og EU som 
konkluderer med at helsekostnadenes andel av brutto-
nasjonalprodukt (BNP) i Norge vil øke i de kommende 
tiårene. Det betyr at helsekostnadene forventes å øke 
relativt sett mer enn BNP. Den medisinsk-tekniske 
utviklingen vil stå bak 80-85 prosent av veksten i helse-
kostnader,	mens	den	demografiske	utviklingen	vil	stå	bak	
15-20 prosent. Basert på historiske data fra 1981-2009 
viser studier av De la Maisonneuve og Oliveira (De la 
Maisonneuve og Oliveira, 2013) og OECD (OECD, 2006) 
at den medisinsk-tekniske utviklingen har stått bak om 
lag 40-60 prosent av veksten i helsekostnader, mens 
utviklingen i BNP forklarer resten. 

Analyser fra Helsedirektoratet indikerer økt kostnads-
effektivitet	i	størrelsesorden	0,7-2,4	prosent	i	den	somatiske	
spesialisthelsetjenesten	i	Norge	de	siste	fire-fem	årene.	
Antall behandlede pasienter øker mer enn kostnadene, 
samtidig som liggetiden i sykehus går ned. Det er vanskelig 
å tallfeste i hvor sterk grad den medisinsk-tekniske utviklingen 
har	bidratt	til	økt	kostnadseffektivitet.	Norske	helseforetak	
beskriver økt bruk av medisinsk-teknisk utstyr, økt 
pasientbehandling og fallende enhetskostnader.

Nye legemidler er en del av den medisinsk-tekniske 
utviklingen. Den prosentvise økningen i kostnader til 
legemidler i spesialisthelsetjenesten i Norge har vært 
høyere enn den prosentvise veksten i samlede kostnader 
for tjenesten i de siste fem til åtte årene. Det er særlig 
kostnader til kreftlegemidler og biologiske medikamenter 
som har økt. Prognosene tilsier at kostnadsveksten for 
denne typen av legemidler i spesialisthelsetjenesten vil 
være sterk i årene framover.

På	nasjonalt	nivå	defineres	tre	hovedfaktorer	bak	veksten	
i	helsekostnader.	Det	er	den	demografiske	utviklingen,	
utviklingen i BNP og den medisinsk-tekniske utviklingen. 
Flere forhold tilsier at sammenhengen mellom den medisinsk- 
tekniske utviklingen og veksten i helsekostnadene er 
kompleks (Helsedirektoratet, 2013). For det første er det 
vanskelig	å	definere	og	avgrense	kostnader	til	medisinsk	
teknologi.	For	det	andre	defineres	den	medisinsk-tekniske	
utviklingen som en residualkomponent i analysene. 
Forutsetninger om sammenhengen mellom utviklingen 
i BNP og utviklingen i helsekostnadene påvirker direkte 
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den	beregnede	effekten	av	den	medisinsk-tekniske	
utviklingen.	Det	er	ikke	rett	fram	å	skille	mellom	effekt	
på helsekostnadene av utviklingen i BNP og utviklingen i 
medisinsk teknologi. 

Norske og internasjonale forskere påviser en klar historisk 
sammenheng mellom utviklingen i BNP og et lands helse-
kostnader. I hvor stor grad vekst i BNP vil føre til en vekst 
i helsekostnadene i årene framover avhenger av hvilke 
forutsetninger som gjøres og i hvor stor grad samfunnet vil 
prioritere økte helsekostnader. Dette diskuteres i analysene 
fra OECD og EU, og det konkluderes ulikt.

Institusjonelle forhold knyttet til grad av styring ved 
innføring av ny teknologi og pasientenes økonomi og 
betalingsvilje er også viktige rammebetingelser som 
utviklingen av kostnader i spesialisthelsetjenesten må 
tolkes innenfor (Helsedirektoratet, 2014).

Demografi som kostnadsdriver for helseutgifter
I Folkehelserapporten for 2014 er det samlet resultater 
fra studier i Sverige, England, USA og Norge som kan 
tyde på at eldre er friskere, mer funksjonsdyktige, og har 
bedre hukommelse enn tidligere En stor landsdekkende 
helseundersøkelse blant eldre i Sverige (SWEOLD) viste 
imidlertid det motsatte for en del helseutfall blant de eldste 
(77 år og eldre) (Fors, 2013). SSB har i Rapport 2014/14 
sammenfattet faktorer som vil påvirke sysselsetting og 
helse- og omsorgsutgifter fram mot 2060. Sterk vekst i 
antall	eldre	vil	gi	flere	brukere	med	omfattende	behov.	
Vedvarende økning i de eldres gjenstående levetid, 
dvs. lavere dødelighet på hvert alderstrinn, kan tyde 
på at de eldres helse bedres. Denne tendensen kan 
dempe utgiftsveksten, men det motsatte kan også skje. 
Lavere dødelighet for gitt alder kan være et resultat 
av økt bruk av helseressurser (se kapittel 3.3). Høyere 
overlevelsesrater	kan	også	bety	at	flere	får	sykdommer	med	
større kostnader. Det er stor usikkerhet om hvorvidt øket 
levealder vil medføre økt sykelighet, utsatt sykelighet eller 
sammentrengt sykelighet. Utviklingen vil få konsekvenser 
for fordeling av helsekroner til ulike befolkningsgrupper. 
Per i dag er det store forskjeller mellom sykehus og 
kommuner når det gjelder hvor stor andel av utgiftene 
som brukes til helsetjenester til eldre. Mens sykehusene 
bruker 1/3 av sine midler på helsetjenester til eldre, bruker 
kommunene 2/3 av helse- og sosialbudsjettene til eldre 
(Ramm, 2013). 

SSB legger i Rapport 2014/14 (Holmøy et al., 2014) til 
grunn at enhetskostnadene innenfor eldreomsorg vil øke 
systematisk	raskere	enn	prisene	på	de	fleste	andre	varer	og	

tjenester. Det skyldes at potensialet for produktivitetsvekst 
er mindre her enn i andre sektorer, samtidig som lønns-
veksten her må holde tritt med andre sektorer for at 
tilstrekkelig mange skal velge helse- og omsorgssektoren 
som arbeidsplass. Poenget omtales ofte som Baumols 
kostnadssyke. Det er mulig at lønnsnivået for ansatte i 
helse- og omsorgssektoren må heves i forhold til andre 
yrkesgrupper for at sektoren skal kunne tiltrekke seg den 
nødvendige arbeidskraften. 

Når levestandarden fortsetter å øke, vil også kravene 
om standard for pleie- og omsorgstjenester øke. Studier 
tyder på at folks betalingsvillighet for helsetjenester øker 
prosentvis mer enn veksten i gjennomsnittsinntekten. 
Helse-	og	omsorgsutgifter	er	i	stor	grad	skattefinansiert 
og styres politisk. Veksten i de eldres andel av velger-
massen kunne føre til at helse- og omsorgstjenester 
gis høyere prioritet fremover. Samtidig med betydelige 
nyvinninger innenfor medisinering, diagnostikk og 
behandling har sysselsetting og utgifter i helsesektoren 
vokst klart sterkere enn det som kan tilskrives demo- 
grafiske	forhold	alene.	Dette	tyder	på	at	produktivitets-
vekst i helsesektoren ikke tas ut i form av lavere vekst 
i ressursbruken, men i økt produksjon, også av relativt 
dyre tjenester. En fortsatt økning i standard og kvalitet 
på tjenestene vil ha store implikasjoner 
på kostnadsframskrivning.

Økonomiske fordelingsmodeller
Kommuner og helseforetak tilføres økonomiske ressurser 
basert på svært ulike fordelingsmodeller. Det er viktig 
å ta hensyn til dette når en drøfter endringer i ansvars- 
og oppgavefordeling i forbindelse med planlegging 
av fremtidig tjenestetilbud til befolkningen. I denne 
sammenheng har en sett særskilt på psykisk helse 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Endringer i 
oppgavefordeling innen psykisk helsevern og TSB vil ha 
implikasjoner for ressurstilførsel og fordeling mellom 
de to tjenestenivåene.

Se vedlegg:
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030 (Vedlegg B).

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)	er	i	all	hovedsak	rammefinansiert,	fastsatt	på	
bakgrunn	av	demografi	og	sosio-økonomiske	karakteristika	
i	befolkningen.	I	henhold	til	offentlig	statistikk	var	utgifter	
til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten kr 3.797 pr 
innbygger på landsbasis i 2011. Ved Sørlandet sykehus 
HF var beløpet anslagsvis kr 2.545 pr innbygger i 2010 
(Samdata, 2011). Uttrykt som andel av helseforetakets 
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totale budsjett, utgjør psykisk helsevern en relativt 
større andel enn landsgjennomsnittet i samme periode. 
Helseforetaket prioriterer med andre ord dette fagfeltet, 
men siden helseforetakets samlede økonomiske ramme 
er relativt mindre pr innbygger enn i landet for øvrig blir 
kronebeløpet til psykisk helsevern pr innbyggere lavere. 
Dette får innvirkning på det totale spesialisthelsetilbudet 
til innbyggerne i regionen. Det vil i tillegg gi seg utslag for 
primærhelsetjenestetilbudet i de ulike kommunene. 

Dagens tildelingsmodeller for kommunene inneholder 
ikke elementer som gjør at kommunene automatisk 
blir tilført ressurser hvis oppgavefordelingen mellom 
forvaltingsnivåene endres. Tilsvarende gjelder for nye 
oppgaver knyttet til endrede nasjonale føringer, med 
mindre det følger statlige midler med oppgavene. 
Dette betyr at økte oppgaver til kommunene, uten tilførte 
midler må løses innenfor eksisterende rammer. Dette 
får	som	konsekvens	at	kommunen	enten	må	finne	
midler gjennom intern omprioritering innen helse- og 
omsorgssektoren eller ved omfordeling mellom sektorer. 
Siden driftsbudsjettet innen helse- og omsorgssektoren 
i all hovedsak er knyttet til lønnsmidler, er det vanskelig 
å foreta omprioriteringer uten at dette gir reduksjon i 
tjenestetilbud. Omprioritering mellom sektorer øker 
risikoen for at en må redusere aktiviteten på områder 
som er viktige for fremtidsrettet utvikling av kommunen 
og regionen (se kapittel 3).

6.2 Prioriteringsutfordringen 

På	bakgrunn	av	kunnskapen	om	den	demografiske	og	
økonomiske utviklingen, vet man at prioritering av helse- 
og omsorgsgoder til befolkningen blir en langt større 
utfordring enn tilfellet har vært frem til i dag. Kommunen 
er den samfunnsaktøren som vil utfordres særlig når 
det	gjelder	prioriteringer	på	flere	nivå	og	på	tvers	av	
samfunnssektorer. Dette vil kreve at organisasjonen er i 
stand	til	å	identifisere	prioriteringsutfordringene.	Det	vil	
kreve utvikling av kompetanse og metodikk til å foreta 
kunnskapsbaserte prioriteringer på et godt etisk grunnlag. 
Prioriteringsdiskusjonen på helsefeltet må imidlertid 
omfatte alle aktører.

Helseøkonomen John Wennberg skiller mellom 
nødvendige	helsetjenester	hvor	det	er	dokumentert	effekt	
av behandling og liten diskusjon om indikasjonsstilling, 
preferansesensitive helsetjenester der det eksisterer 
flere	mulige	behandlingsalternativer	og	tilbudssensitive	
helsetjenester, der omfanget av tjenestetilbud påvirker 

frekvensen av utførte tjenester (Tracking Medicine, Oxford 
University Press 2010). Det er dels store forskjeller mellom 
sykehus (og kommuner) i forbruk og tildeling 
av helsetjenester. En oversiktsrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet (2013) beskriver hvordan utstrakt 
bruk av tilbudssensitive tjenester i norsk helsevesen kan 
medføre overdiagnostikk og overbehandling som kan 
være	skadelig.	Med	store	demografiske	endringer	som	
inkluderer en fallende aldersbæreevne må vi forvente 
en skjerpet prioriteringsdebatt om hva fellesskapet skal 
finansiere	og	en	økende	bruk	av	helprivate	helsetjenester.

På helsefeltet kan endringer i spesialisthelsetjenesten 
få konsekvenser for kommunal prioritering, og vise 
versa. Endringer i oppgave- og ansvarsfordeling 
mellom forvaltningsnivå på helsefeltet kan gi seg 
utslag på kommunens hovedoppdrag knyttet til 
samhandlingsreformens intensjon. Hvis kommunens 
innsats dreies i annen retning vil dette gi en utilsiktet 
prioritering. På sikt kan dette fortrenge innsats knyttet til 
hovedoppdraget: Det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet som skal bidra til å dempe veksten i behovet 
for sykehustjenester og helse- og omsorgstjenester. 
Kommunen må derfor ha stor oppmerksomhet rettet 
mot	å	identifisere	prioriteringsdilemma	og	adressere 
disse på en måte som gir gode løsninger på lang sikt. 

Kommunen må på denne bakgrunn, sammen med 
sykehuset utvikle strukturer for dialogbasert arbeid som 
kan bære fremtidens prioriteringsdiskusjoner. Arbeidet 
med	SSHFs	Utviklingsplan	2030	har	vist	at	flere	av	
sykehusets anbefalinger innebærer prioriteringer som vil 
få konsekvenser for kommunehelsetjenesten og dermed 
det totale helsetilbudet til befolkningen i regionen. 
Samhandlingen i forbindelse med høringsarbeidet 
har vist at slike prioriteringer i fremtiden bør foretas 
med utgangspunkt i et omforent ufordringsbilde som 
tydeliggjør prioriteringsutfordringene og konsekvensene 
forbundet med disse. En felles helsemelding for regionen 
vil kunne ivareta dette. 

Kristiansand kommune må lykkes med å prioritere det 
helsefremmede og forebyggende arbeidet for å sikre at 
en så stor del av befolkningen som mulig bidrar som 
produsenter. Innsats som har innvirkning på barn og 
unges oppvekst- og utdanningsvilkår, er avgjørende for 
å hindre frafall og utenforskap. Samtidig må kommunen 
lykkes med strategier som skal sikre at den eldre delen av 
befolkningen kan bo trygt og godt hjemme så lenge som 
mulig, få så mange friske leveår som mulig og utsette 
behovet for omfattende omsorgstjenester så lenge som 
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mulig. Kristiansand kommunes helsefremmingsplan 
skisserer strategiene og tiltakene relatert til dette. Like 
fullt: Dette vil ikke være tilstrekkelig for å løse gapet 
mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehov. Det må 
også foretas kraftige prioriteringer. Kommunen må lykkes 
optimalt med sine forebyggende og «skadereduserende» 
innsatser for å gjøre prioriteringsutfordringene som 
kommer, mindre vanskelig. Det vil være avgjørende å 
sikre kommunens «forsprang» ved å opprettholde den 
driftseffektive	omsorgstjenesten	og	samtidig	utvikle	
strategier og tiltak som sikrer at man realiserer gevinster 
av prioriteringer som er gjort, på en planmessig måte.

Det nasjonale prioriteringsutvalget har utarbeidet 
NOU 2014:12. I utgangspunktet er dette et arbeid for 
å etablere prinsipper og kriterier for god prioritering i 
spesialisthelsetjenesten; særlig utløst av behovet for 
prioritering i forbindelse med stadig nye, kostbare 
medikamenter og behandlingsformer. Utvalget peker 
imidlertid på de generelle prioriteringsutfordringene 
innenfor helse- og omsorgsfeltet og behovet for å se alt i 
en større sammenheng. Tilsvarende arbeid anbefales derfor 
gjennomført på det kommunale helse- og omsorgsfeltet. 

Utviklingstrekk

• Den medisinsk-tekniske utviklingen og endringer 
	 i	demografi	er	sentrale	faktorer	i	fremtidig 
 kostnadsutvikling innenfor helsefeltet 
• Den	demografiske	utviklingen	fører	til	knapphet 
 på både økonomiske og menneskelige ressurser. 
 Teknologisk utvikling vil ikke kunne kompensere 
 for gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser. 
 Prioriteringer må gjennomføres for å sikre helse- og 
 omsorgstilbudet i kommunen
• Situasjonen vil ikke bli prekær før om lag 10 år fra i 
	 dag,	men	konsekvensen	av	endret	demografi	vil	være 
 merkbar fra 2020. 

 Strategiske utviklingsområder

• Utvikling av infrastruktur og kompetanse 
 som setter kommunen i stand til å gjennomføre  
 vanskelige prioriteringer:
 -  Mellom forvaltningsnivåene innenfor 
  helsesektoren (sykehus og kommune)
 - Mellom samfunnssektorer på kommunalt nivå
  - Mellom tiltaksnivå i kommunen 
  (forebygging – behandling) 
 - Mellom ulike tiltak innenfor den kommunale 
  helse- og omsorgstjenesten 
 - På pasient/brukernivå 

• Vurdering av hvordan prinsipper og kriterier for 
 prioritering på det kommunale helse- og 
 omsorgsfeltet kan utvikles 

• Utvikling av kunnskapsgrunnlaget med tanke på 
 innsamling og analyse av prioriteringsrelevante data 
 som må være tilgjengelige for beslutningstakere og 
 for befolkningen generelt 

• Strukturer og prosesser for planlegging, organisering 
 og uttak av forventede gevinster ved prioritering av 
 innsats, eksempelvis på det forebyggende feltet 

• Vurdere å utarbeide en regional helsemelding på 
 Agder som kan få frem det helhetlige 
 utfordringsbildet og den konteksten fremtidige 
 prioriteringer må forstås og gjennomføres innenfor

Sentrale planer  og styringsdokumenter

• Frivillighetsmelding for Kristiansand 
• Kristiansand kommunes handlingsplan 2015-2018
• Helsefremmingsplanen 
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Mandat for Kristiansand kommunes 
speilmeldingsarbeid

RÅDMANN

Vedlegg A

A



Mandat for Kristiansand kommunes speilmeldingsarbeid 
 
Bakgrunn	  for	  speilmeldingsarbeidet	  	  
I	  september	  2012	  startet	  Sørlandet	  Sykehus	  et	  stort	  planarbeid,	  Utviklingsplan	  2030	  (U2030)	  med	  
utgangspunkt	  i	  behovet	  for	  å	  utvikle	  bygningsmassen	  for	  et	  fremtidsrettet	  sykehus.	  Det	  er	  ikke	  
kommunal	  representasjon	  i	  sykehusets	  formelle	  struktur	  for	  prosjektstyringen	  av	  planarbeidet.	  
Det	  har	  fremkommet	  under	  prosessen	  at	  det	  forutsettes	  en	  betydelig	  overføring	  av	  oppgaver	  fra	  
spesialisthelsetjenesten	  til	  kommunalt	  nivå	  av	  beregnet	  fremtidig	  vekst.	  Konsekvenser	  for	  
kommunale	  helsetjenester	  og	  helhetlige	  behandlingsforløp	  har	  ikke	  vært	  vurdert	  i	  denne	  
sammenheng.	  	  	  
	  
Sett	  fra	  et	  kommunalt	  perspektiv	  er	  det	  nødvendig	  at	  planleggingen	  av	  fremtidens	  sykehustjenester	  
er	  basert	  på	  analyser	  og	  fremskrivninger	  som	  tar	  hensyn	  til	  et	  helhetlig	  utfordringsfordringsbilde.	  Det	  
innebærer	  at	  forhold	  som	  innvirker	  på	  kommunalt	  nivå	  og	  samhandlingen	  mellom	  
forvaltningsnivåene,	  må	  være	  del	  av	  rammebetingelsene	  og	  momenter	  i	  analysene.	  Intensjonene	  i	  
samhandlingsreformen	  må	  gjenspeiles	  i	  analysearbeidet	  og	  anbefalingene	  som	  gis,	  hvis	  man	  skal	  få	  
et	  godt	  kunnskapsgrunnlag	  for	  fremtidig	  retningsvalg	  for	  sykehustjenester	  og	  kommunale	  
helsetjenester	  til	  befolkningen	  på	  Agder.	  
	  
Med	  bakgrunn	  i	  dette	  ønsker	  Kristiansand	  kommune	  å	  initiere	  et	  prosjektorganisert	  arbeid	  med	  
arbeidstittel	  «Speilmeldingen»	  Hovedmålsettingen	  med	  speilmeldingsarbeidet	  er	  å	  igangsette	  
prosesser	  for	  å	  fremskaffe	  datagrunnlag	  og	  gjennomføre	  analyser	  av	  hvilke	  konsekvenser	  
Utviklingsplan	  2030	  vil	  ha	  for	  kommunale	  helsetjenester.	  Utgangspunktet	  vil	  være	  analyser	  fra	  
Kristiansand.	  Speilmeldingsarbeidet	  skal	  ivareta	  innspill	  og	  dialog	  med	  kommunene	  i	  regionen.	  
Arbeidet	  skal	  også	  resultere	  i	  en	  melding	  som	  kan	  gi	  et	  samlet	  kunnskapsgrunnlag	  for	  planlegging	  av	  
fremtidige	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  i	  Kristiansand	  kommune.	  
	  
Hovedmål	  i	  speilmeldingsarbeidet	  

1. Sikre	  strategiske	  innspill	  til	  sykehusets	  planprosesser,	  utfra	  et	  kommunalt	  perspektiv	  	  
ü Strategisk	  tilbakemelding	  til	  SSHF	  Utviklingsplan	  2030	  	  
ü Grunnlagsdokumentasjon	  til	  strategiplan	  for	  SSHF	  2015-‐2017	  	  
ü Grunnlag	  for	  kommunalt	  høringsarbeid	  til	  SSHF	  strategiske	  planer	  	  

2. Gi	  grunnlag	  for	  strategisk	  tiltaksutvikling	  som	  er	  relevant	  for	  helse-‐	  og	  omsorgsfeltet	  i	  
Kristiansand	  kommune	  	  
ü Kommuneplan	  
ü Handlingsprogram	  	  

3. Fremskaffe	  grunnlag	  for	  å	  vurdere	  fremtidig	  strategisk	  tiltaksutvikling	  når	  det	  gjelder	  
interkommunalt	  samarbeid	  	  

4. Fremskaffe	  grunnlag	  for	  å	  løfte	  problemstillinger	  på	  nasjonalt	  nivå	  

	  

Det	  kan	  utarbeides	  tematiske	  delrapporter	  etter	  behov	  
	  
Tilnærming	  
Identifisere	  nasjonale,	  regionale	  og	  lokale	  utviklingstrekk	  og	  føringer	  som	  er	  relevante	  
rammebetingelser	  for	  utvikling	  av	  kommunale	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  	  
Identifisere	  og	  beskrive	  kommunale	  utfordringer	  og	  områder	  for	  strategisk	  utvikling	  
Innhente	  relevante	  data	  på	  identifiserte	  utfordringsområder	  og	  foreta	  analyser	  og	  fremskrivninger	  på	  
kristiansandsnivå	  der	  dette	  er	  mulig	  	  
	  
	  



Prosess	  
Meldingen	  legges	  frem	  for	  rådmannens	  ledergruppe	  og	  som	  orienteringssak	  for	  helse-‐	  og	  sosialstyret	  
og	  formannskapet	  
	  
Tidsperspektivet	  	  
Oppstart	  desember	  2013.	  Arbeidet	  må	  samkjøres	  tidsmessig	  med	  fremdrift	  og	  planprosess	  til	  
Sørlandet	  Sykehus	  vedrørende	  utviklingsplan	  2030.	  	  	  

Organisering	  
Rådmann	  og	  helse-‐	  og	  sosialdirektør	  i	  Kristiansand	  kommune	  er	  det	  administrative	  forankringsnivået	  
og	  utgjør	  styringsgruppen.	  	  Det	  sikres	  informasjon	  til	  politisk	  nivå	  henholdsvis	  formannskapet	  og	  
helse-‐	  og	  sosialstyret.	  	  
	  
Det	  etableres	  prosjektgruppe/arbeidsutvalg	  som	  styrer	  prosessen	  i	  tråd	  med	  milepælplan	  og	  sørger	  
for	  å	  involvere	  nødvendig	  faglig	  kompetanse	  i	  de	  ulike	  fasene	  av	  arbeidet.	  Skal	  påse	  at	  prosessen	  
koordineres	  med	  sykehusets	  fremdrift	  i	  planarbeidet	  og	  andre	  relevante	  prosesser	  i	  kommunen.	  	  	  
Videre	  skal	  prosjektgruppen/arbeidsutvalget	  sikre	  utarbeiding	  av	  saker	  som	  må	  til	  politisk	  behandling	  
vedrørende	  dette	  arbeidet.	  	  	  	  
	  
Det	  etableres	  en	  referansegruppe	  med	  hensiktsmessig	  representasjon	  fra	  alle	  kommuneregioner.	  
Kristiansand	  kommunes	  eldreråd	  og	  rådet	  for	  funksjonshemmede	  vil	  inviteres	  til	  innspill	  og	  dialog	  
underveis	  i	  arbeidet.	  	  	  
	  

	  

Styringsgruppe	  

	  

	  

Leder	  av	  styringsgruppen	  	  

Rådmann	  	  

Tor	  Sommerseth	  	  	  	  

Helse-‐	  og	  sosialdirektør	  	   Lars	  Dahlen	  	  

Fra	  1.	  juni	  2014	  Wenche	  P.	  Dehli	  

	  

Prosjektgruppe/arbeids-‐
utvalg	  	  	  
	  

	  

Prosjektleder	  	  	  	  	   Janne	  B.	  Brunborg,	  rådgiver	  strategi	  og	  samhandling.	  	  
Helse-‐	  og	  sosialdirektørens	  stab	  	  

Prosjektsekretær	  	  	   Hilde	  Engenes,	  rådgiver	  strategisk	  planarbeid.	  	  
Helse-‐	  og	  sosialdirektørens	  stab	  

Prosjektmedarbeider	   Eirik	  Abildsnes,	  forskningsrådgiver	  og	  kommunelege.	  	  
Virksomhet	  helsefremming	  og	  innovasjon	  

Prosjektmedarbeider	   Tore	  Bersvendsen,	  rådgiver	  økonomi/analyse.	  	  
Helse-‐	  og	  sosialdirektørens	  stab	  	  

	  

	  

	  



Referansegruppe	  

Representanter	  fra	  de	  5	  kommunenettverkene	  på	  Agder	  
	   	  

Østre	  Agder	  	   Harry	  Svendsen,	  samhandlingskoordinator	  	  
Ottar	  T	  Christiansen,	  kommunelege	  Risør	  kommune	  	  

Lindesnes	  	   Unn-‐Christin	  Melby,	  samhandlingskoordinator	  	  
Hans	  Stusvik,	  rådmann	  Marnardal	  Kommune	  	  

Lister	   Elisabeth	  Urstad,	  samhandlingskoordinator	  	  
August	  Salvesen,	  rådmann	  Farsund	  kommune	  	  

Setesdalsregionen	  	   Katrine	  Homdrum,	  samhandlingskoordinator	  	  
Jens	  Arild	  Johannessen,	  rådmann	  Evje	  og	  Hornnes	  kommune	  	  

Knutepunkt	  Sørlandet	  	   Lars	  Dahlen,	  leder	  av	  nettverk	  helse-‐	  sosial	  og	  omsorg	  	  	  
Ragnhild	  Bendiksen,	  kommunalsjef	  	  Vennesla	  kommune	  	  

	  
KS	  Agder,	  representasjon	  ved	  spesialrådgiver	  Per	  Bendixen	  	  
Funksjon:	  	  

ü Tilrettelegge	  møter	  for	  referansegruppen	  med	  tanke	  på	  å	  sikre	  innspill	  og	  dialog	  fra	  alle	  
kommuneregioner	  i	  Agder	  vedrørende	  Kristiansand	  kommunes	  speilmeldingsarbeid.	  

ü Sikre	  orientering	  om	  arbeidet	  med	  Utviklingsplan	  2030	  til	  politisk	  nivå	  gjennom	  
Ordførerutvalget	  i	  KS.	  	  
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Østre	  Agder	  	   Harry	  Svendsen,	  samhandlingskoordinator	  	  
Ottar	  T	  Christiansen,	  kommunelege	  Risør	  kommune	  	  

Lindesnes	  	   Unn-‐Christin	  Melby,	  samhandlingskoordinator	  	  
Hans	  Stusvik,	  rådmann	  Marnardal	  Kommune	  	  

Lister	   Elisabeth	  Urstad,	  samhandlingskoordinator	  	  
August	  Salvesen,	  rådmann	  Farsund	  kommune	  	  

Setesdalsregionen	  	   Katrine	  Homdrum,	  samhandlingskoordinator	  	  
Jens	  Arild	  Johannessen,	  rådmann	  Evje	  og	  Hornnes	  kommune	  	  

Knutepunkt	  Sørlandet	  	   Lars	  Dahlen,	  leder	  av	  nettverk	  helse-‐	  sosial	  og	  omsorg	  	  	  
Ragnhild	  Bendiksen,	  kommunalsjef	  	  Vennesla	  kommune	  	  

	  
KS	  Agder,	  representasjon	  ved	  spesialrådgiver	  Per	  Bendixen	  	  
Funksjon:	  	  

ü Tilrettelegge	  møter	  for	  referansegruppen	  med	  tanke	  på	  å	  sikre	  innspill	  og	  dialog	  fra	  alle	  
kommuneregioner	  i	  Agder	  vedrørende	  Kristiansand	  kommunes	  speilmeldingsarbeid.	  

ü Sikre	  orientering	  om	  arbeidet	  med	  Utviklingsplan	  2030	  til	  politisk	  nivå	  gjennom	  
Ordførerutvalget	  i	  KS.	  	  
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Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF - Utviklingsplan 2030 
 
Sammendrag 
Kristiansand kommune gir med dette høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF 
Utviklingsplan 2030.  
 
Høringsinstansene er i brev mottatt 28.02.2014 bedt om å gi høring til både planprosess og 
innhold i utviklingsplanen. Sykehuset presiserer ønske om at høringsinstansene 
kommenterer planforutsetninger, datagrunnlag, analyser og vurderinger. Høringsinstansene 
bes vurdere de ulike prinsippmodellene med kombinasjon av sykehus og regionale 
helsesenter og hvilke konsekvenser de ulike løsningene kan få for høringsinstansen. 
Kristiansand kommune gir høringsuttalelse ut fra disse hovedpunktene. 
 
Kristiansand kommune har arbeidet tverrsektorielt med høringen. Helse- og sosialsektoren 
har ivaretatt det helsefaglige perspektivet og gjennomgangen av grunnlagsdata og analyser. 
Teknisk sektor har ivaretatt vurderingene av regionale ringvirkninger og forhold som berører 
arealregulering og strategisk byutvikling.   
 
Forslag til vedtak 
 

1. Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030  
 

2. Formannskapet understreker behovet for at sykehuset sikrer nødvendige 
investeringer til nytt psykiatribygg og akuttmottak ved Sørlandet Sykehus, 
Kristiansand i perioden frem mot 2030 

 
 
Tor Sommerseth   
Rådmann  
  
     Wenche P. Dehli   Ragnar Evensen 
     Helse- og sosialdirektør  Teknisk direktør  
Vedlegg: 

1. Høringsuttalelse Kristiansand kommune 
2. Notat Rus og psykisk helse  
3. Høringsrapport SSHF Utviklingsplan 2030 og høringsbrev 
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Oppsummering: 
Kristiansand kommunes utgangspunkt for å gi høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF sin 
Utviklingsplan 2030 (U2030) er å bidra konstruktivt i sykehusets arbeid med å kvalitetssikre 
den endelige utviklingsplanen. Det er i kommunens interesse at man gjennom en velfundert  
utviklingsplan sikrer grunnlaget for de investeringene som er nødvendige for å få et godt og 
fremtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud til innbyggerne i regionen.  
 
Kommunen støtter sykehuset i prosessen med å sikre investeringsmidler til nytt psykiatribygg 
og til akuttmottak i Kristiansand. Disse investeringene er nødvendige på kort sikt for å 
opprettholde et forsvarlig tilbud til befolkningen på Agder frem mot 2030. 
 
Sykehuset skal berømmes for sin ambisjon om å strekke seg mot langsiktige målsettinger og 
lansere nye løsninger for fremtidas helsetjenester. Dette har unektelig skapt en bevegelse i 
regionen hvor man er blitt utfordret til å tenke lengre frem og hvor man har sett betydningen 
av å være i dialog rundt det samlede utfordringsbildet på helsefeltet. Sykehuset har vist at en 
tidshorisont frem mot 2030 er nødvendig å forholde seg til når det gjelder 
sykehusplanlegging. Kommunene på sin side har påpekt at bildet er ufullstendig uten at 
utfordringene i primærhelsetjenesten tegnes samtidig og at tidshorisonten i den 
sammenheng bør strekkes til etter 2040. På denne måten kan man planlegge helhetlig og ta 
hensyn til de store demografiske utfordringene samfunnet vil stå overfor om kun få år.  
 
Kristiansand kommune ønsker å understreke betydningen av at sykehuset i sitt arbeid med å 
ferdigstille utviklingsplan 2030 tar hensyn til de regionstrategiske elementene når man 
vurderer valg av strukturmodell som skal utredes nærmere, i tråd med styrevedtak av 27. 
februar 2014.  
 
Oppbygging av høringsuttalelsen 
Sørlandet sykehus HF ber om høringsuttalelser som berører både planprosessen og 
innholdet i Utviklingsplan 2030 (U2030) I høringsbrevet av 28.02.2014 presiseres ønsket om 
at høringsinstansene kommenterer planforutsetninger, datagrunnlag, analyser og 
vurderinger. Sykehuset ber høringsinstansene om å vurdere de ulike prinsippmodellene med 
kombinasjon av sykehus og regionale helsesenter og hvilke konsekvenser de ulike 
løsningene kan få for høringsinstansen. 
 
Kristiansand kommune har arbeidet tverrsektorielt med høringen. Helse- og sosialsektoren 
har ivaretatt det helsefaglige perspektivet og gjennomgangen av grunnlagsdata og analyser i 
U2030 og PWC rapportene som også er en del av høringsdokumentet. ROS- analysen og 
den samfunnsmessige konsekvensanalysen forelå 15. september. Teknisk sektor har 
ivaretatt vurderingene av regionale ringvirkninger og forhold som berører arealregulering og 
strategisk byutvikling.   
 
Premisser og avgrensninger  
Kristiansand kommune forutsetter at Sørlandet sykehus HF forholder seg til veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Det innebærer at når U2030 blir vedtatt i sin 
endelige form, etter at sykehuset har vurdert høringsinnspill og justert for analysene, er det 
denne planen som vil ligge til grunn for å kunne starte den såkalte «idèfasen». Før sykehuset 
beslutter å gå videre med å igangsette en tidligfase for prioriterte prosjekter. 
 
Kristiansand kommune velger i høringsuttalelsen å vie rus- og psykiatrifeltet forholdsvis stor 
oppmerksomhet og viser også til eget vedlegg som omhandler dette detaljert. Grunnen til 
denne vektingen er at sykehuset foreslår omfattende og radikale endringer på dette området 
som vil få store konsekvenser for kommunale tjenester og det helhetlige helsetilbudet til store 
pasientgrupper. 
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Hovedpunkter i høringen  
  
Overføring av oppgaver 
Sykehusets forutsetning i U2030 om at 2/3 av veksten i etterspørsel skal håndteres av de 
kommunale helsetjenestene, kan ikke danne grunnlag for planlegging av nytt sykehus. Dette 
har ingen forankring i nasjonale strategier og det er ikke signalisert finansieringsordninger 
som støtter opp om en slik utvikling 
 
Man er allerede kommet til et punkt i overføring av oppgaver fra sykehus til kommuner hvor 
det nå overføres pasienter i stadig mer sårbare faser. Det er ikke lengre bare 
omsorgsoppgaver som overføres mellom nivåene, det er i langt større grad 
behandlingsrelaterte oppgaver som også er utfordrende med tanke på gitt ansvarsstruktur. 
Dette krever en annen type kompetanse og økt grad av spesialisering i kommunene. 
Fremtidens rekrutteringsutfordringer må drøftes også i dette perspektivet. En 
prioriteringsdebatt må også sees i denne sammenheng. 
  
Hvis 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. Dette vil på sikt øke behovet for sykehustjenester og faren for et 
underdimensjonert sykehus. 
 
Folkehelseperspektivet er ikke tilstrekkelig hensyntatt i U2030. 
 
Svakheter i analysegrunnlaget 
Det er store mangler i analysegrunnlaget for U2030. Det medfører at anbefalingene 
sykehuset gir til modell for sykehusstruktur ikke er drøftet og vurdert opp mot hvilke 
konsekvenser det vil ha for det totale helsetilbudet på Agder. Kristiansand kommune støtter 
hovedkonklusjonene i PWC og Terramar sine rapporter som påpeker svakheter ved 
datagrunnlag og analyser på flere områder. 
 
Regionale helsesenter (RHS) er bygget inn som et bærende element i alle tre 
prinsippmodeller for sykehusstruktur. RHSene slik de er omtalt flere steder i U2030, fremstår 
som uklare både med hensyn til eierforhold (kan eies og drives av kommune eller en 
tredjepart, implisitt ikke av sykehuset) ansvar for investering og drift av disse samt 
tjenesteinnhold. Den prinsipielle tenkningen bak RHS som en innovativ samhandlingsarena 
er det prisverdig at sykehuset holder tak i, men det er prematurt å bygge en mulig ideell 
fremtidskonstruksjon inn som en modellforutsetning. Det er uheldig at sykehuset går så langt 
i å tenke inn kommunale tjenester og forskuttere kommunale prioriteringer, uten at dette har 
forankring hverken i nasjonale beslutninger eller i regionale prosesser. 
 
Kristiansand kommune, med henvisning til PWC sine analyser mener det er utfordrende å 
vurdere de ulike modellene opp mot hverandre, og på dette tidspunktet i sykehusets 
planleggingsprosess ikke mulig å anbefale en modell fremfor en annen. Dette må komme 
senere, i idèfasen og i grunnlaget for konseptfasen. Det som imidlertid er viktig for 
Kristiansand kommune å understreke er betydningen av å opprettholde et kraftfullt 
sykehustilbud i regionen som best ivaretar det totale helsetilbudet til befolkningen på Agder. 
Det spesialiserte helsetilbudet må utvikles slik at det best støtter opp om en bærekraftig 
regional utvikling som tar hensyn til de forhold som påpekes i PWC sine samfunnsmessige 
konsekvensanalyser og som underbygges av Terramar og MENONs rapport (2014) 
 
Radikal retningsendring innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) 
De radikale forslagene om kursendring og reduksjon av sengeplasser innen psykisk 
helsevern og TSB har ikke i tilstrekkelig grad vært gjenstand for analyser av konsekvenser 
for ulike pasientgrupper. Den faglige forankringen er svak. Dagens aktivitetsnivå fremskrives, 
ikke i første rekke med bakgrunn i analyser av fremtidens utfordringsbilde, men med 
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utgangspunkt i forventninger om en lavere driftsramme frem mot 2030. Risikoen for under- 
og feildimensjonering av tilbudet synes stor. 
 
Bruk av ambulante tiltak øker risiko for ulikhet i helsetilbudet i regionen. Rus- og psykisk 
helsefeltet er særskilt utsatt for dette. Det er heller ikke anskueliggjort at sykehuset vil ha 
behov for økte ressurser til å styrke samarbeidet og den faglige bistanden til kommunene. 
 
Kristiansand kommune hadde gjerne sett at tilbudet til barn og unge ble viet større 
oppmerksomhet i Utviklingsplanen. Pårørendeperspektivet er også berørt i svært liten grad. 
 
Investeringsbehov 
Lang tidshorisont i planleggingen er en risiko i seg selv, med tanke på å opprettholde og 
vedlikeholde kvalitet og kapasitet i sykehusene frem mot 2030. Det forutsettes 
investeringsmidler underveis som sikrer behovet for 
nytt psykiatribygg og akuttmottak ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. 
 
Kapasitet og dimensjonering 
Utviklingsplanen viser i liten grad om det er tatt høyde for et fleksibilitetsbehov grunnet 
usikkerhet omkring fremtidige kapasitetsbehov 
  
Det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til demografisk utvikling og de særskilte behov 
knyttet til den voksende eldrebefolkningen. Befolkningssammensetning og sykdomsbilde 
etter 2030 er ikke analysert. Dette kan gi en risiko for et under- og feildimensjonert 
sykehustilbud. 
  
Konsekvenser for den akuttmedisinske kjede må kvalitetssikres opp mot de ulike 
modellforslagene 
 
Egendekningsgraden ved sykehuset bør ikke være et mål i seg selv. Det er viktig for 
befolkningen i Agder at en har et godt helsetilbud til høyvolumgruppene 
Tjenester befolkningen trenger oftest og raskest må holde høy kvalitet. Dette må ikke komme 
i konflikt med sykehusets ønske om høy grad av spesialisering. 
 
Komorbiditet (forekomst av flere sykdomstilstander samtidig) vil være en av de store 
utfordringene i en økende eldrebefolkning. En 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.  
 
Konsekvenser for høringsinstansen  
Kristiansand kommune understreker betydningen av en bærekraftig sykehusstruktur som 
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Kristiansand kommune mener at fremtidige muligheter for å rekruttere personell til 
Sørlandets sykehus med nødvendig kompetanse må vektlegges. Modellen som velges må 
understøtte robuste fagmiljø og beredskapsordninger. Å rekruttere og beholde attraktiv 
arbeidskraft er en samfunnsmessig hovedutfordring for landsdelen. 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. 
 
Kristiansand kommune vil inngå en forpliktende bymiljøavtale med staten i rammen av 
Nasjonal Transportplan med intensjon om nullvekst i personbiltrafikken i 
Kristiansandsregionen.  Dette vil kreve arealbruk som bygger opp under knutepunkt og mer 
kollektivtransport, sykling og gange. Lokalisering av store arbeidsintensive statlige 
virksomheter, som blant annet sykehus, må underbygge de samme målene.  
 
Et godt og attraktivt sykehus for ansatte, pasienter og besøkende må ligge godt integrert i 
bystrukturen, med kort avstand og god tilgjengelighet med ulike transportmidler til andre 
samfunnsfunksjoner som universitet, sentrum og boområder. De mulige positive dynamiske 
effektene av et sykehus hemmes med avstanden mellom selve sykehusene og byenes 
sentrum 
 
Kristiansand kommune vil tilrettelegge for videreutvikling av sykehusområdet på Eg, hvor 
forbindelsene til Kvadraturen og UiA forsterkes og hvor det legges til rette for miljøvennlig 
transport og god forbindelse til E39, E18 og RV9.  Kommunen har igangsatt en 
områderegulering for Egsområdet hvor intensjonen er å tilrettelegge for sykehusets 
arealbehov og for utbygging av andre helserelaterte virksomheter.  Det er et sterkt 
helsefaglig kompetansemiljø i Kristiansand knyttet til Sørlandet sykehus, kommunen og UiA 
som kan styrkes og videreutvikles. En slik samling av helserelaterte virksomheter vil kunne 
bidra til viktige synergier mellom kommunale, statlige og private aktører. 
 
Multiconsult har foretatt en orienterende vurdering av de geotekniske forholdene på Eg.  
Vurderingen er basert på resultater av tidligere utførte grunnundersøkelser. Det aktuelle 
området er vurdert å være egnet for videre utbygging. Da det i store deler av området er 
registrert kvikkleire, må det foretas faresonekartlegging og supplerende geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med områdereguleringsplanen. Geotekniske 
undersøkelser, beregninger og vurderinger vil avklare hvor beredskapsfunksjoner kan 
plasseres på Eg. 
 
Hovedanbefaling til sykehusets videre arbeidet med U2030 
Kristiansand kommune anmoder Sørlandet sykehus å vurdere høringsinnspillene i 
sammenheng med hovedfunnene i analysematerialet som foreligger fra PWC og Terramar, 
som i stor grad påpeker de samme forbedringsområdene. 
 
Kristiansand kommune ser behovet for at sykehuset og kommunene etablerer en felles 
forståelse av samhandlingsreformens intensjoner og realiteter. Det blir viktig at man kan løfte 
felles problemstillinger inn i de nasjonale planprosesser som skal gjennomføres i løpet av 
2015. Arbeidet med den planlagte regionale helsemeldingen vil være et godt utgangspunkt 
for dette. 
 
Slik Kristiansand kommune vurderer den videre prosessen er det viktig å legge til rette for 
følgende:   

 God dialog i forbindelse med sykehusets bearbeiding av analyseresultater og 
høringsinnspill før styrebehandling 5. februar 2015  

 God dialog vedrørende tilpassing til nasjonal helse – og sykehusplan, frem til ny 
styrebehandling av U2030 i 2016 

 Strategisk samarbeid vedrørende utarbeiding av felles regional helsemelding 
 Videre samarbeid vedrørende omreguleringsplan for Egsområdet 
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Innledning 
Kristiansand kommunes utgangspunkt for å gi høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF sin 
Utviklingsplan 2030 (U2030) er å bidra konstruktivt til sykehusets arbeid med å kvalitetssikre 
den endelige utviklingsplanen. Det er i kommunens interesse at man gjennom en velfundert 
utviklingsplan sikrer grunnlaget for de investeringene som er nødvendige for å få et godt og 
fremtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. Kommunen vil også sterkt støtte 
sykehusets parallelle prosesser for å sikre investeringsmidler til utbedret bygningsmasse på 
psykiatrifeltet og til akuttmottak i Kristiansand. En lang tidshorisont på planleggingen 
forutsetter dette for å opprettholde forsvarlig tilbud til befolkningen på Agder frem mot 2030. 
        
Kommunen er opptatt av at man i de neste fasene vektlegger betydningen av 
sykehusfunksjonene i et regionalt utviklingsperspektiv. En har forventninger til at sentrale 
funn i de eksterne samfunnsmessige konsekvensanalysene og ROS-analysen, innarbeides i 
endelig utkast til Utviklingsplan 2030. Det er svært positivt at kommunene i regionen og 
sykehuset har utarbeidet grunnlaget for dette omfattende arbeidet i fellesskap og sikret bred 
involvering i forbindelse med gjennomføring av analysene. 
 
Helsetjenester for fremtida 
Sykehuset skal berømmes for sin ambisjon om å strekke seg mot langsiktige målsettinger og 
lansere nye løsninger for fremtidas helsetjenester. Dette har unektelig skapt en bevegelse i 
regionen hvor man er blitt utfordret til å tenke lengre frem og hvor man har sett betydningen 
av å være i dialog rundt det samlede utfordringsbildet på helsefeltet. Sykehuset har vist at en 
tidshorisont frem mot 2030 er nødvendig å forholde seg til når det gjelder 
sykehusplanlegging. Kommunene på sin side har påpekt at bildet er ufullstendig uten at 
utfordringene i primærhelsetjenesten tegnes samtidig og at tidshorisonten i den 
sammenheng bør strekkes til etter 2040. På denne måten kan man planlegge helhetlig og ta 
hensyn til de store demografiske utfordringene samfunnet vil stå overfor om kun få år.  
 
Kristiansand kommune mener derfor det er viktig at det omfattende utviklingsarbeidet som 
U2030 skisserer videreføres i en bredere samhandling om bærekraftige helsetjenester inn i 
fremtida. Arbeidet med en felles regional helsemelding vil gi denne muligheten. 

Kristiansand har et ønske om å medvirke til innovative samarbeidsmåter slik at eksisterende 
helsevirksomheter samhandler på en måte som gir en merverdi for kommunens og 
regionens befolkning. Det er nødvendig å utvikle arenaer der sykehuset, kommunene, 
brukere, fastleger og avtalespesialister kan møtes. Samarbeidet vil være nødvending for å 
møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i 
fellesskap mellom sykehusene og kommunene. 

Oppbygging av høringsuttalelsen 
Sørlandet sykehus HF ber om høringsuttalelser som berører både planprosessen og 
innholdet i Utviklingsplan 2030 (U2030) I høringsbrevet av 28.02.2014 presiseres ønsket om 
at høringsinstansene kommenterer planforutsetninger, datagrunnlag, analyser og 
vurderinger. Sykehuset ber høringsinstansene vurdere de ulike prinsippmodellene med 
kombinasjon av sykehus og regionale helsesenter og hvilke konsekvenser de ulike 
løsningene kan få for høringsinstansen. 
 
Kristiansand kommune har arbeidet tverrsektorielt med høringen. Helse- og sosialsektoren 
har ivaretatt det helsefaglige perspektivet og gjennomgangen av grunnlagsdata og analyser i 
U2030 og PWC rapportene som også er en del av høringsdokumentet. ROS- analysen og 
den samfunnsmessige konsekvensanalysen forelå 15. september. Teknisk sektor har 
ivaretatt vurderingene av regionale ringvirkninger og forhold som berører arealregulering og 
strategisk byutvikling.   
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Høringsuttalelsen fra Kristiansand kommune er delt inn i tre hoveddeler. Del 1 kommenterer 
innholdet i høringsdokumentet til U2030, herunder planforutsetninger, datagrunnlag, analyser 
og vurderinger. Del 2 kommenterer planprosessen. Del 3 sammenfatter vurderinger av hvilke 
konsekvenser U2030 kan få for Kristiansand kommune.  
 
I forbindelse med Kristiansand kommunes arbeid med Speilmelding 2030 har 
referansegruppen som består av representanter fra alle kommunesammenslutningene i 
Agder, drøftet seg frem til en felles høringsplattform. Dette er en oppsummering av de 
hovedmomentene som man ut fra et kommuneperspektiv, mener er viktig at sykehuset tar 
hensyn til i det endelige planutkastet. I Kristiansand kommunes høringsuttalelse fremkommer 
disse i egne tekstbokser, innledningsvis under hvert kapittel. Deretter følge omtale av de 
forhold Kristiansand kommune ønsker å kommentere særskilt, relatert til det sykehuset ber 
om i sitt høringsbrev. 
 
Premisser og avgrensninger  
Kristiansand kommune forutsetter at Sørlandet sykehus HF forholder seg til veilederen for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Det innebærer at når U2030 blir vedtatt i sin 
endelige form, etter at sykehuset har vurdert høringsinnspill og justert for analysene, er det 
denne planen som vil ligge til grunn for å kunne starte den såkalte «idèfasen» og sikre 
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Kristiansand kommune gir forholdsvis detaljert omtale av forhold som omhandler 
  
 

 forståelse av utfordringsbildet 
 fremskrivning av behov, relatert til demografi og endringer i sykdomsbilde 
 forutsetninger som er lagt til grunn for faglige og økonomiske beregninger, 

dimensjonering og modellvalg 
 fremskrivninger og faglige vurderinger på rus- og psykisk helsefeltet 

1.0  Utviklingsplan 2030  
 

1.1. Planforutsetninger 
Sykehuset ber om høringsinnspill vedrørende planforutsetningene. Begrepet er ikke 
nærmere definert.  Kristiansand kommune har valgt å forstå dette som grunnleggende 
forutsetninger hva gjelder bakgrunn og rammebetingelser for planarbeidet.  
 
Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
Ved oppstart av større planarbeid som forutsetter at andre parter må involveres, er det viktig 
å kommunisere hva som er bakgrunnen for arbeidet. Behovet for å utløse nødvendige 
investeringsmidler og etterkomme kravene i veilederen for Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, kunne med fordel vært kommunisert tydelig fra starten. Dette er en 
rammebetingelse som legger vesentlige føringer både med tanke på struktur, fremdrift, 
innhold og prosess i planarbeidet. Dette kommenteres nærmere under kapitlet som 
omhandler planprosessen.  
 
Delrapporter  
De ulike delrapportene (se vedlegg til høringsdokumentet) som er utarbeidet underveis i 
arbeidet med U2030 ligger som forutsetninger og utgangspunkt for videre analyser og 
anbefalinger i høringsutkastet. Dette forutsetter at delrapportene holder god kvalitet og at 
tallmateriale og saksforhold er konsistent med høringsrapporten. Dette er ikke tilfelle på alle 
områder, eksempelvis når det gjelder pasientforløp på somatikkfeltet, noe som har gjort 
høringsarbeidet krevende. 
   

1.2. Datagrunnlag og forutsetninger 
Kristiansand kommune opplever at U2030 på en del sentrale områder, bygger på et 
mangelfullt datagrunnlag og sviktende forutsetninger. Dette bekreftes også av analysene 
foretatt av PWC.  Kristiansand velger å påpeke forhold en mener får størst konsekvenser for 
utfallet av analyser og konklusjoner i sykehusets planarbeid og som en derfor har 
forventninger til at sykehuset bearbeider nærmere.  
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Demografi og overføring av oppgaver 
 Sykehusets forutsetning 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 

 Man er kommet til et punkt i overføring av oppgaver fra sykehus til kommuner 
hvor det nå overføres pasienter i stadig mer sårbare faser. Det er ikke lengre 
bare omsorgsoppgaver som overføres mellom nivåene, det er i langt større 
grad behandlingsrelaterte oppgaver som også er utfordrende med tanke på 
gitt ansvarsstruktur. Dette krever en annen type kompetanse og økt grad av 
spesialisering i kommunene. Fremtidens rekrutteringsutfordringer må drøftes 
også i dette perspektivet 

 Det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til demografisk utvikling og de 
særskilte behov knyttet til den voksende eldrebefolkningen. 
Befolkningssammensetning og sykdomsbilde etter 2030 er ikke analysert. 
Dette gir en risiko for et under- og feildimensjonert sykehustilbud 

 
 
 

1.2.1 Demografi og endringer i sykdomsbildet 
Sykehuset har i sitt planarbeid ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan de demografiske 
utfordringene og endringene i sykdomsbilde påvirker behov og etterspørsel i befolkningen, 
både når det gjelder primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Dette gir en risiko for 
feilkilder ved dimensjonering og differensiering av sykehustjenestene i 2030.   
 
Sykehuset har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til den kraftige veksten i den eldste delen 
av befolkningen som vil finne sted fra om lag 2020 og som forsterkes ytterligere fra 2030 til 
2040 og fortsetter videre. Hvilke konsekvenser dette vil få for utvikling og dimensjonering av 
spesialisthelsetjenester som fremtidens eldre vil ha særskilt behov for, er heller ikke drøftet 
og analysert på en betryggende måte. Den kraftige økning i forekomsten av demens som vil 
finne sted frem mot 2030 og 2040 er ikke tilstrekkelig hensyntatt ved framskrivninger og 
etterfølgende behovsanalyser.  
 
Det er ikke gjort demografiske beregninger og forsøk på framskrivning av sykdomsbildet når 
det gjelder rus- og psykisk helsefeltet (se kap. 1.4)  
 
Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan også de kommunale 
helsetjenestene vil bli påvirket av demografiutviklingen. Etterspørselen etter 
primærhelsetjenester vil, på lik linje med spesialisthelsetjenester, øke. Den store utfordringen 
er å dimensjonere og sikre en prioritering som gir et best mulig helhetlig helsetilbud i 
regionen. Den oppgaveoverføringen mellom sykehus og kommunene som skisseres i 
U2030, vil ikke være en bærekraftig framskrivning av et helhetlig helsetilbud for befolkningen 
på Agder. Oppgavene sykehuset forespeiler å overføre til kommunene vil komme i tillegg til 
den økte aktiviteten og oppgavebyrden som kommunen allerede vil ha i 2030, som følge av 
demografiutvikling og nye pålagte oppgaver. Dette er et faktisk forhold som utviklingsplanen 
ikke drøfter, men forutsetter løst.  
 
Kristiansand kommune mener sykehusets beskrivelse av forventet oppgaveoverføring til 
kommunene fremstår som en alvorlig bristende forutsetning i U2030. Det forventes at 
sykehuset korrigerer for dette i det endelige planutkastet. Kommunen har en opplevelse av at 
det er sykehusets fortolkning av samhandlingsreformens intensjoner og realiteter som ligger 
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til grunn for framskrivningen og forventningene til oppgaveoverføring mellom 
forvaltningsnivåene. Arbeidet med utviklingsplanen og analysearbeidet utført av PWC viser 
behov for at sykehuset må komme til en forståelse av samhandlingsreformen som er 
omforent med kommunene. Samhandlingsreformen og risiko ved forutsatt 
oppgaveoverføring utdypes i punkt 1.2.2. og 1.2.3.    
 
Risiko relatert til framskrivningsmetodikk 
Befolkningsprognosene som ligger til grunn for U2030 er hentet fra SSB og man har valgt det 
såkalte middelsalternativet (omtalt som MMMM) Det er dette alternativet som regnes som 
mest sannsynlig og opererer med middels vekst i fruktbarhet, middels vekst i levealder, 
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Kristiansand kommune vil oppfordre sykehuset til å beskrive konsekvenser ved disse 
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1.2.2 Endringsdrivere 
Sykehuset har valgt ut et sett av endringsfaktorer som er sentrale for deres framskrivning av 
sykehustjenester i 2030. Utvalg og forståelse av endringsdrivere har stor betydning for 
hvordan datagrunnlaget er vurdert. Kristiansand kommune velger derfor å kommentere de 
enkelte endringsdrivere og påpeke forbedringspunkter relatert til disse.   
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Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner  
En hovedutfordring ved U2030 er at sykehuset gjennomgående legger antatte endringer i 
fremtidig oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene som en forutsetning i mange av sine 
beregninger og framskrivninger. Dette gir ekstreme utslag på psykisk helsefeltet, se punkt 
1.4 Bruk av antatt fremtidig oppgavefordeling som en endringsdriver og grunnlag for 
beregninger er forbundet med svært stor usikkerhet og risiko. Dette påpeker også PWC i sin 
ROS analyse. Oppgaveoverføringene har ikke dokumentert forankring i nasjonale strategier 
og satsinger; forholdet til gjeldende avtaleverk mellom sykehus og kommuner blir også svært 
uklart. Risiko ved forutsatt oppgaveoverføring omtales og illustreres under punkt 1.2.3 
 
Under punktet «Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner» på side 53 i 
høringsdokumentet, fremkommer det «ved 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 frem uavhengig av hvor tjenesten ytes. Dette gjelder 
både pasientens kjernejournal og data fra radiologi og laboratorietjenester.»  Kristiansand vil 
understreke viktigheten av å utvikle IKT systemer som kan effektivisere og øke kvaliteten på 
overføring av kjernedata mellom nivåene, også når det gjelder data som er viktig for 
pasientbehandling ved overføring av aktivitet fra kommunenes helsetjenester til 
spesialisthelsetjenester som for eksempel ved innleggelser, henvisninger etc. Dette er en 
stor nasjonal utfordring som kommunene på Agder og SSHF bør vurdere å løfte frem 
sammen i fremtidige prosesser vedrørende nasjonal helse- og sykehusplan og 
primærhelsemeldingen. Systemene som brukes i kommunene utgjør det største teknologiske 
etterslepet. Dette bør drøftes som et særskilt  risikomoment.  
 
 
Overordnede strategier 
Sykehuset fastslår at det finnes få overordnede strategier med effekter som kan knyttes 
direkte til endringer i fremtidige pasientforløp. Samtidig vises det til planens foreslåtte 
omstillinger som vil utgjøre totalt ca 100 000 konsultasjoner, overført fra sykehus til 
kommune mv. Samhandlingsreformen, st.meld. 47, vises gjentatt til som kilde for endringer i 
både ansvars- og oppgaveoverføring. Kristiansand kommune deler ikke sykehusets 
forståelse av samhandlingsreformens realiteter på dette området og mener en oppklaring 
vedrørende dette er nødvendig å foreta, se nærmere omtale under punkt 1.2.3 
 
Fritt sykehusvalg og forslaget om en betydelig ekspansjon i ordningen med fritt 
behandlingsvalg vil kunne påvirke omfanget av tilbud av spesialisthelsetjenester. U2030 har 
ikke vurdert denne betydelige endringsdriveren. En økning i tilbud av tjenester gir 
erfaringsmessig en økning i forbruk av tjenester. Økte forventninger til omfang av tjenester i 
befolkningen er i utviklingsplanen angitt som en endringsdriver. Et økt tilbud vil forsterke en 
slik effekt. Prioriteringsutvalgets arbeid som legges fram i november 2014 vil kunne gi 
signaler om hvilke oppgaver et offentlig finansiert helsevesen skal dekke. Hvis denne 
innretningen blir restriktiv vil dette utløse et større marked av private eller 
forsikringsfinansierte helsetjenester som vil konkurrere om arbeidskraft med sykehus og 
kommunehelsetjeneste. Dette utgjør til dels store usikkerhetsmoment som bør behandles i 
planlegging av fremtidens helsetjenester. 
 
 
Epidemiologi 
På bakgrunn av framskrivninger skisseres det overføring av gitte antall liggedager fra 
sykehus til kommune. Her er det flere uklarheter med tanke på hvordan denne 
endringsdriveren er behandlet i analysene. Det er svært uklart hvordan endringer i 
epidemiologi og endringer i foreslått oppgavefordeling mellom sykehus og kommune er sett i 
sammenheng. På rus- og psykisk helsefeltet har man heller ikke vurdert behovet for 
fremtidige behandlings- og rehabiliteringstilbud til de ulike målgruppene ut fra et 
epidemiologisk fremtidsbilde.  
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Teknologi 
Utviklingsplanen beskriver i noen grad mulighetene for at teknologi kan gjøre brukere av 
helsetjenesten mer selvhjulpne og i bedre stand til å ta hånd om egen helse. Det bør 
påpekes at teknologi også kan utløse et øket behov for helsetjenester når det i mye større 
grad anvendes teknologi som innhenter data som kartlegger helsetilstand og risiko for 
sykdom. Teknologi er åpenbart en endringsdriver, men det er uklart i hvilken retning netto 
påvirkning vil være. Studier fra OECD og EU konkluderer med at helsekostnadene sin andel 
av BNP i Norge vil øke i de kommende tiårene. Det betyr at helsekostnadene forventes å 
øke relativt sett mer enn BNP. Den medisinsk-tekniske utviklingen vil stå bak 80-85 prosent 
av veksten i helsekostnader, mens den demografiske utviklingen vil stå bak 15-20 prosent. 
Basert på historiske data fra 1981-2009 viser studier av de la Maisonneuve og Oliveira 
(2013) og OECD (2006) at den medisinsk-tekniske utviklingen har stått bak om lag 40-60 
prosent av veksten i helsekostnader, mens utviklingen i BNP forklarer resten. 
 
Tilbud og etterspørselspress 
Det er dels store forskjeller mellom sykehus, og mellom kommuner, i forbruk og tildeling av 
helsetjenester. Med store demografiske endringer som inkluderer en fallende 
aldersbæreevne (antall personer fra 67 år og eldre fordelt på antall personer i yrkesaktiv 
alder) må det forventes en skjerpet prioriteringsdebatt om hva fellesskapet skal finansiere og 
en økende bruk av helprivate helsetjenester. Helseøkonomen John Wennberg skiller mellom 
nødvendige helsetjenester hvor det er dokumentert effekt av behandling og liten diskusjon 
om indikasjonsstilling, preferansesensitive helsetjenester der det eksisterer flere mulige 
behandlingsalternativer og tilbudssensitive helsetjenester, der omfanget av tjenestetilbud 
påvirker frekvensen av utførte tjenester (Tracking Medicine, Oxford University Press 2010). 
Den siste kategorien står for opptil 60 % av det samlede tjenestetilbudet. Behov for strengere 
prioritering i tjenestetildeling vil derfor gjøre grunnlaget for framskrivning usikkert.  
 
 
Organisasjon og kompetanse 
U2030 legger sentralisering til grunn som en suksessfaktor for bærekraftig 
kompetanseutvikling. Man tar imidlertid ikke konsekvensen av dette på rus- og psykisk 
helsefeltet. Her foreslår man en modell som innebærer en høy grad av desentralisering 
gjennom polikliniske og ambulante tjenester. Dette gjelder høyvolumtjenestene. Den svært 
spissede spesialistkompetansen ved et kraftig redusert sengetilbud, beholdes sentralisert. 
Dette problematiseres ikke og det angis ikke hvordan sykehuset spesielt vil sikre 
kompetanseutvikling i denne modellen som da må antas å være sårbar ut fra deres egne 
vurderinger. En nærmere presisering av dette ville gitt planen bedre konsistens mellom 
tjenester på rus- og psykiatrifeltet og de somatiske spesialisthelsetjenestene.  
 
Kompetansebehov og rekruttering 
Kompetanse- og bemanningsbehov er vurdert ut fra grunnlagsdata hentet fra SSB og 
beregnet befolkningsvekst i Agderfylkene. Det er en kjent bekymring at de største 
demografiutfordringene har tidsmessig sammenfall med rekrutteringsutfordringene 
 
Det er en felles utfordring for sykehuset og kommunene å sikre rekruttering til de 
helsetjenestene befolkningen trenger frem mot 2030 og 2040, både når det gjelder 
spesialiserte tjenester og primærhelsetjenester. Hvis sykehuset som planlegges for 2030 i 
vesentlig grad skal basere seg på oppgaveoverføring til kommunene vil dette i tillegg til 
fullfinansiering av nye oppgaver i kommunen, også forutsette en helhetlig plan for 
rekruttering og kompetanseutvikling. Dette er del av en større nasjonal utfordring. 
 
Utviklingsplanen tar i liten grad opp i seg at kompetanseutvikling bør speile behovet for 
tjenesteutvikling på begge forvaltningsnivå. Dette ville vært en styrke også med tanke på 
utviklingstrekkene i den medisinskfaglige kompetansen. Det er nylig opprettet en egen 
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spesialitet i rusmedisin for leger for å styrke det medisinskfaglige innslaget i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) Videre planlegges en ny spesialitet i mottaksmedisin, som 
er tiltenkt en bred kompetanse for best mulig å kunne ivareta et utfordringsbilde med akutt 
sykdom hos eldre mennesker som har flere sykdommer samtidig. U 2030 kunne med fordel 
antydet hvordan man tenker å spisse kompetanseutviklingen rettet inn mot definerte 
pasientgrupper.   

1.2.3 Risiko ved forutsatt oppgaveoverføring 
Sykehuset fastslår, og legger som en forutsetning for videre analyser og konklusjoner i 
U2030, at 2/3 av fremtidig vekst i aktivitet skal komme i kommunehelsetjenesten. Denne 
forutsetningen har ingen kjent forankring; dette påpekes også i PWC sine undersøkelser. 
Med dette utgangspunktet velger sykehuset å planlegge for et spesialisthelsetilbud som er 
dimensjonert under forutsetning av at en rekke oppgaver og funksjoner kan overføres til 
kommunene. Dette gir særskilte store utslag på psykisk helsefeltet (se kap.1.4.) men det 
gjelder også på somatikkfeltet og rehabiliteringsfeltet spesielt. Det er i tillegg vanskelig å 
tolke hvilke oppgaver sykehuset ser for seg overført, denne delen av tallmaterialet er 
inkonsistent og holder dårlig kvalitet hva gjelder begrunnelse, se nedenfor 
 
Forståelse av samhandlingsreformens intensjoner og realiteter  
Det er i den nye helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om folkehelse at 
samhandlingsreformen (st.meld 47 og st.meld 16) er forankret og materialisert. Det 
fremkommer ikke, verken i forarbeider eller lovtekst at kommunen har fått nye oppgaver og 
ansvarsområder. Kommunens rolle når det gjelder forebygging, tidlig innsats, rehabilitering, 
habilitering og koordinering er imidlertid blitt forsterket og tydeliggjort.  Den eneste nye 
oppgaven kommunen er lovpålagt er etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp, noe alle 
kommuner skal ha på plass innen 2016. Slik Kristiansand kommune vurderer det som 
fremkommer i U 2030 når det gjelder forutsetningen om oppgaveoverføringer og fremtidig 
vekst i økonomiske rammer på kommunalt nivå, finner en ingen støtte i dette verken i lovverk 
eller nasjonale strategiske dokumenter. Dette er samme konklusjon som fremkommer i 
analysene foretatt av PWC. Terramar påpeker i sin rapport at eventuell brist ved disse 
forutsetningene vil få alvorlige konsekvenser. 
 
Kristiansand kommune anser det som nødvendig for det videre samarbeidet at en drøfter 
Samhandlingsreformens intensjoner og virkemidler for å sikre en felles forståelse. Gjennom 
dette kan man sammen utvikle tjenester til befolkningen i regionen og løfte de nasjonale 
utfordringer for å sikre fremtidig bærekraft.   
 
 
Forutsatte oppgaveoverføringer 
Innenfor somatikken skisserer Utviklingsplan 2030 en overføring av ca. 100 000 polikliniske 
konsultasjoner og 24 000 liggedøgn fra sykehuset til primærhelsetjenesten.  Nedenfor gis 
eksempel på beregninger som er gjort i pasientforløpsanalysene (U 2030 side. 53), med 
kommunens kommentarer i kursiv, for å illustrere usikkerhetsmomentene det er viktig å 
påpeke:   
 
 

KOLS; 20 % av liggedagene kan gjennomføres i kommunale institusjoner. De fleste 
pasienter som kan tas hånd om i kommunene er imidlertid alt overført.  Hvem er det 
sykehuset mener er de resterende og hva slags type kommunal institusjon (kompetanse, 
bemanningsnivå, mv) ser man for seg skal håndtere denne pasientgruppen? 

intravenøs antibiotikabehandling. Intravenøs væskebehandling er under prosjektutprøving. 
Dette vil generer en økt ressursbruk og kompetanseheving i kommunen som forutsetter 
tilførte midler for å håndtere oppgaven  



 

Kristiansand kommunes høringsinnspill til U2030 Side 9 
 

spesialitet i rusmedisin for leger for å styrke det medisinskfaglige innslaget i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) Videre planlegges en ny spesialitet i mottaksmedisin, som 
er tiltenkt en bred kompetanse for best mulig å kunne ivareta et utfordringsbilde med akutt 
sykdom hos eldre mennesker som har flere sykdommer samtidig. U 2030 kunne med fordel 
antydet hvordan man tenker å spisse kompetanseutviklingen rettet inn mot definerte 
pasientgrupper.   

1.2.3 Risiko ved forutsatt oppgaveoverføring 
Sykehuset fastslår, og legger som en forutsetning for videre analyser og konklusjoner i 
U2030, at 2/3 av fremtidig vekst i aktivitet skal komme i kommunehelsetjenesten. Denne 
forutsetningen har ingen kjent forankring; dette påpekes også i PWC sine undersøkelser. 
Med dette utgangspunktet velger sykehuset å planlegge for et spesialisthelsetilbud som er 
dimensjonert under forutsetning av at en rekke oppgaver og funksjoner kan overføres til 
kommunene. Dette gir særskilte store utslag på psykisk helsefeltet (se kap.1.4.) men det 
gjelder også på somatikkfeltet og rehabiliteringsfeltet spesielt. Det er i tillegg vanskelig å 
tolke hvilke oppgaver sykehuset ser for seg overført, denne delen av tallmaterialet er 
inkonsistent og holder dårlig kvalitet hva gjelder begrunnelse, se nedenfor 
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Det er i den nye helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om folkehelse at 
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kommuner skal ha på plass innen 2016. Slik Kristiansand kommune vurderer det som 
fremkommer i U 2030 når det gjelder forutsetningen om oppgaveoverføringer og fremtidig 
vekst i økonomiske rammer på kommunalt nivå, finner en ingen støtte i dette verken i lovverk 
eller nasjonale strategiske dokumenter. Dette er samme konklusjon som fremkommer i 
analysene foretatt av PWC. Terramar påpeker i sin rapport at eventuell brist ved disse 
forutsetningene vil få alvorlige konsekvenser. 
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 20 % av liggedagene for pasienter innlagt i somatiske avdelinger med psykisk sykdom 
kan behandles i kommunene. Hvilke pasienter er dette og hvilken kompetanse kreves?  

15 % av liggedagene for rehabilitering kan overføres til kommunene, enten direkte til 
hjemmet med oppfølging av hjemmetjeneste eller til etterbehandling eller rehabilitering i 
kommunen. Hvilke diagnoseområder er dette? 

20 % av liggedager for pasienter med skader i hofte/lår kan tas hånd om og gis 
restbehandling i kommunene. Dette har man etablert en samhandling rundt, men det 
forutsetter kommunale rammer som kan håndtere ytterligere økning  

20 % av liggedager for rehabilitering kan tas hånd om i kommunale 
rehabiliteringsinstitusjoner eller hjemme med oppfølging fra hjemmetjeneste Vil dette si at det 
til sammen er 35% overføring av liggedager på rehabiliteringsfeltet? (se tidligere punkt)  
Hvilke diagnosegrupper er dette?  

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. Dette er pasientgrupper kommunen 
allerede i stor grad har hånd om 
 
Konsekvenser 
De foreslåtte oppgaveoverføringene fra sykehus til kommunene kommer som vist tidligere i 
tillegg til behovet for økte årsverk som demografiutviklingen allerede vil ha utløst i 
kommunene rundt 2030. Som en kommentar til det som er vist ovenfor, vises det også til 
analysematerialet fra PWC som fastslår at det som følge av foreslått oppgaveoverføring vil 
kreve at 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, fremholder PWC. Det 
må imidlertid påpekes at PWC sin antakelse om finansiering ved hjelp av KØH-midler ikke 
medfører riktighet. KØH er et virkemiddel kommunen er pålagt å etablere for å hindre 
unødvendige innleggelser i sykehus og må holdes helt adskilt fra økonomiske beregninger 
vedrørende oppgaveoverføring. Det må også påpekes at kommunene vil få faktiske økte 
kostnader ved å finansiere flere fastlegeårsverk. 
 
Det er også en bekymring for at økte oppgaver av denne karakteren til fastlegene vil 
fortrenge og ta fokus fra helsefremmende og forebyggende oppgaver, hvor også fastlegene 
vil ha en sentral rolle fremover. Dette gjelder all oppgaveoverføring som har kurativ karakter: 
økt fokus på behandling gir økt fare for å fortrenge kommunens forsterkede plikt til å drive 
forebyggende arbeid og rette tidlig innsats mot prioriterte områder som er sentrale i et 
folkehelsearbeid.   
 
I tillegg til de oppgaveoverføringene som er kommentert ovenfor, skisserer U2030 en 
drastisk oppgaveoverføring og radikal omlegging av spesialisttilbudet når det gjelder psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Dette vil utfordre hjemmebaserte 
tjenester og oppfølgingstjenester i bolig kraftig og vil omfatte mange av de samme tjenestene 
som oppgaveoverføringen på somatikkfeltet vil utfordre.  
 
Kristiansand kommune må dessverre fastslå at den måten sykehuset legger 
oppgaveoverføringer til grunn for dimensjonering og differensiering av 
spesialisthelsetjenester i 2030, ikke oppleves som et bærekraftig utgangspunkt for et 
helhetlig helsetilbud til befolkningen i regionen. Kristiansand kommune håper derfor 
sykehuset revurderer dette på bakgrunn av høringsinnspill og analysefunn gjort av PWC.  
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1.2.4 Økonomisk beregningsgrunnlag 
Fremtidig aktivitet fremskrives på bakgrunn av 2011-tall. Aktivitetstall viser forholdsvis store 
variasjoner fra år til år og dette kan gi kraftige utslag på framskrivningen. Året man velger 
som basisår er nødvendigvis ikke ideell og tilpasset med tanke på behovet i det året man 
fremskriver til. En kunne med fordel anvendt trender eller tilsvarende metodikk, for å 
redusere denne risikoen. De økonomiske vurderingene gjort av PwC  påker disse 
svakhetene ved framskrivningen. 
 
De økonomiske beregningene for U2030 baseres på de samme usikkerhetene og 
utydelighetene knyttet til befolkningsprognoser og fremskrevet aktivitetsbehov som nevnt 
tidligere.  
 
Terramar kommenterer også i sin evaluering at det savnes en begrunnelse knyttet til 
nøkkelforutsetninger som er valgt.  Dette gjelder blant annet forutsetningen om at 
finansieringen av helsetjenester vokser i takt med BNP. 
 
Det forutsettes at kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter 
innføres på rus- og psykisk helsefeltet. Dette vet man allerede i dag at høyst sannsynlig ikke 
vil bli innført. Statsbudsjettet for 2015 signaliserer heller ikke dette og regjeringen foreslår å 
avvikle den kommunale medfinansieringen som har vært på somatikkfeltet.   
 
Det er videre verdt å merke seg at statsbudsjettet som er foreslått for 2015 legger opp til en 
vekst i all sykehusbehandling på om lag 2,15 prosent. Innenfor offentlig poliklinisk 
rusbehandling og psykisk helsevern er det en budsjettert vekst på seks prosent. For å styrke 
tjenestene til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten har 
regjeringen foreslått å videreføre den "gylne regel" om at psykisk helse og rus hver for seg 
skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner. Dette innebærer at regjeringen 
viderefører den kraftige veksten i spesialisthelsetjenesten som de foregående statsbudsjett 
har lagt opp til.  

 
Private avtalespesialister 
Kristiansand kommune må påpeke svakheten ved at aktiviteten til private avtalespesialister 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget. Dette, sammen med utelatelsen av en stor produksjon av 
helprivate tjenester, eksempelvis bildedannende diagnostikk gir risiko for feildimensjonering. 
 
Utviklingsplanen omtaler i svært liten grad aktiviteten til legespesialister og psykologer som 
har inngått avtale med Helse Sør-Øst om privat spesialistpraksis i Agder. Omfanget av 
denne virksomheten er betydelig. Bildedannende diagnostikk levert utenfor sykehus er også 
stor, og i svært liten grad omtalt. Kristiansand kommune vil oppfordre sykehuset til å 
innlemme disse forholdene i beregningsgrunnlaget. 
 

1.2.5 Barn og ungefeltet 
Helsetjenester til barn og unge er ikke fyldig behandlet i U2030. På det somatiske området 
legges opp til 24 % økning i aktivitet i spesialisthelsetjenesten for barn og en retning som 
innebærer overgang til dagopphold og poliklinisk kontakt, «hjemmesykehus» og oppfølging i 
primærhelsetjenesten. Dette vil i tilfelle forutsetter at kommunene tilføres økonomiske 
rammer og sikres kompetanse for å håndtere en utøkning av tjenestetilbudet til målgruppen. 
 
Pasientforløpsanalyser utført for Helse Sør-Øst viser at barn i aldersgruppen 0-14 år i 
Sørlandet sykehusområde har 40 % høyere forbruk av spesialisthelsetjenester enn barn i 
samme aldergruppen i sykehusområde Innlandet. Rapporten antyder at dette antakelig kan 
forklares av tilgjengelighet på tjenester og ikke i store forskjeller i sykelighet i befolkningen. 



 

Kristiansand kommunes høringsinnspill til U2030 Side 11 
 

1.2.4 Økonomisk beregningsgrunnlag 
Fremtidig aktivitet fremskrives på bakgrunn av 2011-tall. Aktivitetstall viser forholdsvis store 
variasjoner fra år til år og dette kan gi kraftige utslag på framskrivningen. Året man velger 
som basisår er nødvendigvis ikke ideell og tilpasset med tanke på behovet i det året man 
fremskriver til. En kunne med fordel anvendt trender eller tilsvarende metodikk, for å 
redusere denne risikoen. De økonomiske vurderingene gjort av PwC  påker disse 
svakhetene ved framskrivningen. 
 
De økonomiske beregningene for U2030 baseres på de samme usikkerhetene og 
utydelighetene knyttet til befolkningsprognoser og fremskrevet aktivitetsbehov som nevnt 
tidligere.  
 
Terramar kommenterer også i sin evaluering at det savnes en begrunnelse knyttet til 
nøkkelforutsetninger som er valgt.  Dette gjelder blant annet forutsetningen om at 
finansieringen av helsetjenester vokser i takt med BNP. 
 
Det forutsettes at kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter 
innføres på rus- og psykisk helsefeltet. Dette vet man allerede i dag at høyst sannsynlig ikke 
vil bli innført. Statsbudsjettet for 2015 signaliserer heller ikke dette og regjeringen foreslår å 
avvikle den kommunale medfinansieringen som har vært på somatikkfeltet.   
 
Det er videre verdt å merke seg at statsbudsjettet som er foreslått for 2015 legger opp til en 
vekst i all sykehusbehandling på om lag 2,15 prosent. Innenfor offentlig poliklinisk 
rusbehandling og psykisk helsevern er det en budsjettert vekst på seks prosent. For å styrke 
tjenestene til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten har 
regjeringen foreslått å videreføre den "gylne regel" om at psykisk helse og rus hver for seg 
skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner. Dette innebærer at regjeringen 
viderefører den kraftige veksten i spesialisthelsetjenesten som de foregående statsbudsjett 
har lagt opp til.  

 
Private avtalespesialister 
Kristiansand kommune må påpeke svakheten ved at aktiviteten til private avtalespesialister 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget. Dette, sammen med utelatelsen av en stor produksjon av 
helprivate tjenester, eksempelvis bildedannende diagnostikk gir risiko for feildimensjonering. 
 
Utviklingsplanen omtaler i svært liten grad aktiviteten til legespesialister og psykologer som 
har inngått avtale med Helse Sør-Øst om privat spesialistpraksis i Agder. Omfanget av 
denne virksomheten er betydelig. Bildedannende diagnostikk levert utenfor sykehus er også 
stor, og i svært liten grad omtalt. Kristiansand kommune vil oppfordre sykehuset til å 
innlemme disse forholdene i beregningsgrunnlaget. 
 

1.2.5 Barn og ungefeltet 
Helsetjenester til barn og unge er ikke fyldig behandlet i U2030. På det somatiske området 
legges opp til 24 % økning i aktivitet i spesialisthelsetjenesten for barn og en retning som 
innebærer overgang til dagopphold og poliklinisk kontakt, «hjemmesykehus» og oppfølging i 
primærhelsetjenesten. Dette vil i tilfelle forutsetter at kommunene tilføres økonomiske 
rammer og sikres kompetanse for å håndtere en utøkning av tjenestetilbudet til målgruppen. 
 
Pasientforløpsanalyser utført for Helse Sør-Øst viser at barn i aldersgruppen 0-14 år i 
Sørlandet sykehusområde har 40 % høyere forbruk av spesialisthelsetjenester enn barn i 
samme aldergruppen i sykehusområde Innlandet. Rapporten antyder at dette antakelig kan 
forklares av tilgjengelighet på tjenester og ikke i store forskjeller i sykelighet i befolkningen. 

 

Kristiansand kommunes høringsinnspill til U2030 Side 11 
 

1.2.4 Økonomisk beregningsgrunnlag 
Fremtidig aktivitet fremskrives på bakgrunn av 2011-tall. Aktivitetstall viser forholdsvis store 
variasjoner fra år til år og dette kan gi kraftige utslag på framskrivningen. Året man velger 
som basisår er nødvendigvis ikke ideell og tilpasset med tanke på behovet i det året man 
fremskriver til. En kunne med fordel anvendt trender eller tilsvarende metodikk, for å 
redusere denne risikoen. De økonomiske vurderingene gjort av PwC  påker disse 
svakhetene ved framskrivningen. 
 
De økonomiske beregningene for U2030 baseres på de samme usikkerhetene og 
utydelighetene knyttet til befolkningsprognoser og fremskrevet aktivitetsbehov som nevnt 
tidligere.  
 
Terramar kommenterer også i sin evaluering at det savnes en begrunnelse knyttet til 
nøkkelforutsetninger som er valgt.  Dette gjelder blant annet forutsetningen om at 
finansieringen av helsetjenester vokser i takt med BNP. 
 
Det forutsettes at kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter 
innføres på rus- og psykisk helsefeltet. Dette vet man allerede i dag at høyst sannsynlig ikke 
vil bli innført. Statsbudsjettet for 2015 signaliserer heller ikke dette og regjeringen foreslår å 
avvikle den kommunale medfinansieringen som har vært på somatikkfeltet.   
 
Det er videre verdt å merke seg at statsbudsjettet som er foreslått for 2015 legger opp til en 
vekst i all sykehusbehandling på om lag 2,15 prosent. Innenfor offentlig poliklinisk 
rusbehandling og psykisk helsevern er det en budsjettert vekst på seks prosent. For å styrke 
tjenestene til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten har 
regjeringen foreslått å videreføre den "gylne regel" om at psykisk helse og rus hver for seg 
skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner. Dette innebærer at regjeringen 
viderefører den kraftige veksten i spesialisthelsetjenesten som de foregående statsbudsjett 
har lagt opp til.  

 
Private avtalespesialister 
Kristiansand kommune må påpeke svakheten ved at aktiviteten til private avtalespesialister 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget. Dette, sammen med utelatelsen av en stor produksjon av 
helprivate tjenester, eksempelvis bildedannende diagnostikk gir risiko for feildimensjonering. 
 
Utviklingsplanen omtaler i svært liten grad aktiviteten til legespesialister og psykologer som 
har inngått avtale med Helse Sør-Øst om privat spesialistpraksis i Agder. Omfanget av 
denne virksomheten er betydelig. Bildedannende diagnostikk levert utenfor sykehus er også 
stor, og i svært liten grad omtalt. Kristiansand kommune vil oppfordre sykehuset til å 
innlemme disse forholdene i beregningsgrunnlaget. 
 

1.2.5 Barn og ungefeltet 
Helsetjenester til barn og unge er ikke fyldig behandlet i U2030. På det somatiske området 
legges opp til 24 % økning i aktivitet i spesialisthelsetjenesten for barn og en retning som 
innebærer overgang til dagopphold og poliklinisk kontakt, «hjemmesykehus» og oppfølging i 
primærhelsetjenesten. Dette vil i tilfelle forutsetter at kommunene tilføres økonomiske 
rammer og sikres kompetanse for å håndtere en utøkning av tjenestetilbudet til målgruppen. 
 
Pasientforløpsanalyser utført for Helse Sør-Øst viser at barn i aldersgruppen 0-14 år i 
Sørlandet sykehusområde har 40 % høyere forbruk av spesialisthelsetjenester enn barn i 
samme aldergruppen i sykehusområde Innlandet. Rapporten antyder at dette antakelig kan 
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Det er ikke angitt om tallene for poliklinisk kontakt (35.980) inkluderer private 
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Kapasitet og dimensjonering 

 Utviklingsplanen viser i liten grad at det er tatt høyde for et fleksibilitetsbehov 
grunnet usikkerhet omkring fremtidige kapasitetsbehov 
 

 Egendekningsgraden ved sykehuset bør ikke være et mål i seg selv. Det er 
viktig for befolkningen i Agder at en har et godt helsetilbud til 
høyvolumgruppene 
- Tjenester befolkningen trenger oftest og raskest må holde høy kvalitet. Er 

dette i konflikt med sykehusets ønske om høy grad av spesialisering? Det 
er en risiko for å utvikle tjenestene i retning av interessene til 
helsepersonell og ikke i interesse av de store pasientgruppene i regionen. 

- Komorbiditet vil være en av de store utfordringene i en økende 
eldrebefolkning. En 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. 
 

 Lang tidshorisont i planleggingen er en risiko i seg selv med tanke på å 
opprettholde og vedlikeholde kvalitet og kapasitet i sykehusene frem mot 2030 
Sykehuset bør skissere hvordan man opprettholder et forsvarlig tilbud som 
sikrer nødvendige investeringer til psykiatribygg og akuttfunksjonene ved 
Sørlandet sykehus Kristiansand. 
 

 

1.3.1 Metodeutfordringer 
Kriteriemodellen som sykehuset anvender for å vurdere aktuelle prinsippmodeller fremstår 
ikke som godt gjennomarbeidet i høringsdokumentet. Som det mest sentrale 
analyseverktøyet for å anbefale prinsippmodeller, ville det styrket utviklingsplanen om det 
hadde vært en høy grad av transparens både hva gjelder valg av modell og prosessuell 
tilnærming i arbeidet.  Det fremstår uklart hvordan man lander på anbefalingene, vektingen 
er ikke gjort rede for og det er derfor svært vanskelig å gjøre denne øvelsen etter sykehuset 
for å vurdere om man kan støtte konklusjonen ut fra identiske premisser. Dette beskriver 
Terramar dekkende i sin rapport. 
 
Det fremkommer ikke hvorvidt andre modeller er vurdert og eventuelt forkastet. Man må 
derfor forutsette at samtlige modeller som er identifisert fortsatt er med i det videre arbeidet. 
 
Egendekningsgrad 
Utviklingsplanen vektlegger at 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. Sykehuset legger en 
ønsket videreføring av høy egendekningsgrad til grunn når de vekter utvalgte kriterier opp 
mot de ulike modellene. Dette er problematisk. Fortsatt høy egendekningsgrad forutsetter 
tilstrekkelig volum på tjenestene til å gi et kvalitetsmessig godt tilbud. For Agders befolkning 
er det å gi et kvalitetsmessig godt tilbud av spesialisthelsetjenester vel så viktig som høy 
egendekningsgrad i seg selv. Sentralisering av høyspesialiserte tjenester med lavt volum må 
da aksepteres. Noe av det mest sentrale, sett fra kommunens perspektiv er et tilstrekkelig 
tilbud av høyvolumtjenester i akseptabel reiseavstand for befolkningen.  
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1.3.2 Økonomiske analyser 
 
Kristiansand kommune har valgt å kommentere noen forhold som gir særlig store utslag på 
beregningene som ligger til grunn for sentrale anbefalinger. For øvrig vises til analyser 
foretatt av PWC som peker dekkende på de områder som sykehuset oppfordres til å 
bearbeide nærmere. 
 
Pasienttransport 
Kristiansand kommune stiller spørsmål ved at kostnader til pasientreiser er utelatt i de 
økonomiske beregningene. Kostnadene er ikke hensyntatt i transportanalyse eller 
økonomirapporten som følger høringsdokumentet. Pasienttransport vil ha ulik effekt i de ulike 
modellene for organisering av sykehus En nærmere utredning av dette synes relevant når de 
samlede årlige utgifter til pasienttransport som belastes helseforetaket er på drøye 86 
millioner kroner. 
 
Sengebasert virksomhet 
Beregningene som ligger til grunn for driveren sengebasert virksomhet virker noe ulogiske og 
inkonsistente. Det skisseres i U2030 at alle tre driftsmodellene har 536 normalsenger. I PwC 
sine økonomiske analyser endres dette til 570 normalsenger på alternativ 1 og 2, mens man 
fortsatt har 536 på alternativ 3. Årsaken til endringen som det fremkommer i den økonomiske 
beregningen er at beleggsprosenten endres for alternativ 1 og 2 sammenlignet med det som 
er skissert i høringsdokumentet og den bakenforliggende somatikkrapporten. Begrunnelsen 
for denne endringen er vanskelig å forstå. 
 
Økonomiske analyser på rus- og psykisk helsefeltet 
Døgntilbudet ved Distriktpsykiatriske sentre (DPS) foreslås avviklet til fordel for økt 
poliklinisk, - dag og ambulant virksomhet. Videre beskriver U2030 en utvikling innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) der kommunene får større ansvar for 
forebygging, tidlig behandling, rehabilitering og tilpasset botilbud. Det foreslås at en større 
andel av døgnbaserte rehabiliteringsoppgaver i TSB overføres til kommunene. 
Utviklingsplanen sier blant annet: 
 
«Mye av behandlingsaktiviteten som i dag gis i spesialisthelsetjenesten må ivaretas innenfor 
kommunehelsetjenesten. Dette er en forutsetning for de forslag som legges i 
virksomhetsplanen.» (jfr. Utviklingsplan 2030 – Sørlandet Sykehus, Høringsdokument, s. 63). 
 
Det kan synes som om det er økonomiske beveggrunner for denne omleggingen. I 
utviklingsplanen framgår det at forventet vekst i aktivitet innen psykisk helsevern vil være på 
31 prosent mens forventet vekst i tilfang av ressurser vil være på 21 prosent. For å møte 
framtidig behov anser helseforetaket derfor at det er nødvendig med en betydelig vekst i 
kommunenes tilbud, særlig til pasientgrupper som i dag får døgntilbud i DPS og langtids 
døgnbehandling i TSB. Mer spesifikt angir arbeidsgruppens rapport innenfor psykisk 
helsevern og TSB at: «Helseforetakets relative nedgang i ressursvekst må kompenseres ved 
at kommunenes helse- og omsorgstjenester tar en større del av både behandlings- og 
omsorgsoppgavene.» op. cit. s. 41 (jfr.  «Utviklingsplan 2030 - Psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling», s. 41. Rapport fra arbeidsgruppe) 
 
Helseforetaket forutsetter en «…radikal vekst i kommunenes tilbud…» op.cit., 411 (jfr: 
«Utviklingsplan 2030 - Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling», s. 41. 
Rapport fra arbeidsgruppe). Hvordan denne veksten i kommunene skal finansieres er ikke 

                                                
1«Utviklingsplan 2030 - Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling», s. 41. Rapport fra 
arbeidsgruppe.  
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problematisert, utfordringer i forhold til tilgang på nødvendig kompetanse er heller ikke 
problematisert. 
 
Avvikling av døgnplasser i DPS vil medføre besparelser, mens økt poliklinisk, dag- og 
ambulant behandling vil medføre økte kostnader for spesialisthelsetjenesten. Blant annet i 
form av økte transportkostnader, som ikke er tilstrekkelig synliggjort i U2030. 
 
I kommunene vil det påløpe økte kostnader hvis personer som tidligere fikk døgnbehandling i 
DPS i framtiden skal bo i kommunen også når de i perioder har behov for ekstra oppfølgning 
fra spesialisthelsetjenesten. Dersom dette er personer som allerede har et bo- og 
behandlingstilbud i kommunene, vil en slik dreining som foreslått over ikke nødvendigvis bety 
at kommunene må framskaffe flere senger, men at innholdet og tjenestene rundt disse 
brukerne må endres og styrkes. Herunder også kompetanse hos personell. Kostnadene vil 
med andre ord øke for kommunene.  Det kan også tenkes at kommunene må fremskaffe 
annen type boforhold enn i dag for å håndtere de nye oppgavene. Det er svært kostbart for 
kommunene. 
 
Kristiansand kommune vil be sykehuset merke seg SINTEF rapporten «Unødvendige 
innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter – omfang og 
kjennetegn ved pasientene» Rapporten konkluderer med at de pasientene som er 
utskrivningsklare, men venter på et annet tilbud oftere har alvorlige psykiske lidelser 
sammenlignet med pasienter som ikke er vurdert utskrivningsklare. De er oftere menn enn 
kvinner, de har lav utdannelse, ofte innlagt for øyeblikkelig hjelp, har en høyere andel av 
reinnleggelser (innen 30 dager), de bor oftest i en storby og har lite nettverk. Innen psykisk 
helsevern for voksne utgjør utskrivningsklare pasienter i følge denne rapporten, 7 % og for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er beregnet omfang 1 %. Rapporten fastslo at 
grunnlaget for å innføre kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ikke forelå. 
 
Pasientgruppen som SINTEF beskrev i sin rapport er sammenfallende med målgruppen som 
evalueringen etter avsluttet nasjonal opptrappingsperiode på psykisk helsefeltet i 2009 
fastslo at man ikke hadde klart å etablere gode tilbud til. Kommunene er etter dette aldri blitt 
satt i stand til å håndtere disse pasientgruppene. Sykehuset og Kristiansand kommune har 
hatt et årelangt samarbeid for å finne løsninger for deler av målgruppen og har god 
kjennskap til at både de økonomiske og juridiske virkemidlene er mangelfulle per i dag. Dette 
belyser også den nye rapporten Samspill eller svarteperspill (AFI 10/2014) Dette er en 
nasjonal utfordring. 
 
Alt annet likt, betyr endringene som foreslås i Utviklingsplan 2030 at den samlede sum 
penger som er tilgjengelig for tjenester innen psykisk helsevern og TSB blir likt, men at 
utgiftene blir høyere.  Dette vil igjen kunne medføre at befolkningen på Agder får et dårligere 
tilbud. Denne situasjonen vil Kristiansand kommune være svært urolig for og ønsker i det 
videre et samarbeid med sykehuset for å unngå en slik utvikling for helsetilbudet i regionen. 
 
Kristiansand kommune ber også sykehuset merke seg at regjeringen i forslag til statsbudsjett 
for 2015 viderefører regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha 
en årlig vekst som er høyere enn somatikk. Regjeringen varsler foreløpig ikke en vekst i 
rammene til kommunen som indikerer muligheter for et løft i tjenestene til disse 
målgruppene. Kristiansand kommune vil eksempelvis få en beregnet økning i et tilskudd på 
rus- og psykisk helsefeltet tilsvarende 3,5 mill. kr. hvis forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Det 
er usikkert om dette er både til tjenester til voksne og til barn og unge. Når det gjelder 
opptrappingsmidlene kommunene er blitt tilført de senere år til øremerket kommunalt 
rusarbeid, er disse trukket ut av kommunenes økonomiske ramme. De er omgjort til 
prosjektmidler som forvaltes av fylkesmannen og som kommunene må søke på årlig. 
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tverrfaglig spesialisert rusbehandling er beregnet omfang 1 %. Rapporten fastslo at 
grunnlaget for å innføre kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ikke forelå. 
 
Pasientgruppen som SINTEF beskrev i sin rapport er sammenfallende med målgruppen som 
evalueringen etter avsluttet nasjonal opptrappingsperiode på psykisk helsefeltet i 2009 
fastslo at man ikke hadde klart å etablere gode tilbud til. Kommunene er etter dette aldri blitt 
satt i stand til å håndtere disse pasientgruppene. Sykehuset og Kristiansand kommune har 
hatt et årelangt samarbeid for å finne løsninger for deler av målgruppen og har god 
kjennskap til at både de økonomiske og juridiske virkemidlene er mangelfulle per i dag. Dette 
belyser også den nye rapporten Samspill eller svarteperspill (AFI 10/2014) Dette er en 
nasjonal utfordring. 
 
Alt annet likt, betyr endringene som foreslås i Utviklingsplan 2030 at den samlede sum 
penger som er tilgjengelig for tjenester innen psykisk helsevern og TSB blir likt, men at 
utgiftene blir høyere.  Dette vil igjen kunne medføre at befolkningen på Agder får et dårligere 
tilbud. Denne situasjonen vil Kristiansand kommune være svært urolig for og ønsker i det 
videre et samarbeid med sykehuset for å unngå en slik utvikling for helsetilbudet i regionen. 
 
Kristiansand kommune ber også sykehuset merke seg at regjeringen i forslag til statsbudsjett 
for 2015 viderefører regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha 
en årlig vekst som er høyere enn somatikk. Regjeringen varsler foreløpig ikke en vekst i 
rammene til kommunen som indikerer muligheter for et løft i tjenestene til disse 
målgruppene. Kristiansand kommune vil eksempelvis få en beregnet økning i et tilskudd på 
rus- og psykisk helsefeltet tilsvarende 3,5 mill. kr. hvis forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Det 
er usikkert om dette er både til tjenester til voksne og til barn og unge. Når det gjelder 
opptrappingsmidlene kommunene er blitt tilført de senere år til øremerket kommunalt 
rusarbeid, er disse trukket ut av kommunenes økonomiske ramme. De er omgjort til 
prosjektmidler som forvaltes av fylkesmannen og som kommunene må søke på årlig. 
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Dette bør illustrere hvor risikofylt det er å planlegge et fremtidig helsetilbud på rus- og 
psykisk helsefeltet basert på store overføringer av ansvar og oppgaver til et forvaltningsnivå 
før dette er planlagt finansiert på en måte og i en størrelsesorden som kan gi tilstrekkelig 
volum og kvalitet til tjenestene.  
 
  
 

1.4 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 

1.4.1 Utfordringsbildet 
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helsefeltet fremstår (våre uthevinger):  
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faktor.  

samfunnsvern og ivaretakelse av retts- og 
sikkerhetspsykiatri er ikke avklart, men vil kunne gi betydelige utfordringer for spesialist 
helsetjenesten. 
  

Liaison- og psykosomatisk psykiatri er ikke godt nok utbygd. Dette er et felt i oppbygging, men 
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gode behandlingsopplegg og utskrivningsklare pasienter. SSHFs bidrag til kompetansebygging i 
kommunene er ikke tilfredsstillende på tross av mange. ? her er det en mangel i setningen i 
høringsdokumentet  

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 
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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. 

nbehandling 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).  
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Kapasiteten for utredning, diagnostisk og behandling av de mest kompliserte tilstandene i 
denne pasientgruppen er i dag helt marginal.  

- 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.  

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.  

til rekruttering og faglig utvikling.  
blemer (30 -35% høyere enn landsgj.snitt). 

Bruk av tvungent psykisk helsevern er også over landsgjennomsnittet og antall ikke-planlagte 
reinnleggelser er høyt.  
 
 
Kristiansand kommune kan stille seg bak samtlige beskrivelser som sykehuset her gir av 
utfordringsbildet, men beklager at dette ikke følges opp med analyser og godt faglige 
underbyggede forslag i U2030. Personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller 
rusproblematikk krever rask bistand og periodevis døgnbaserte tjenester av helsearbeidere 
med høy og spesialisert faglig kompetanse. Det er en av de underkommuniserte 
utfordringene som sykehuset må bidra til en løsning på sammen med kommunene. Dette må 
komme tydeligere frem i U2030. 
 
Skisserte endringer i forhold til dagens virksomhet, er basert på et for svakt analyse- og 
framskrivningsgrunnlag og vil ha store konsekvenser for hvordan kommunene på Agder vil 
måtte utforme sitt tjenestetilbud innen psykisk helsetjenester og rusbehandling.  
 

1.4.2 Konsekvenser 
Basert på delrapport «Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 2030» legger utviklingsplanen opp til en radikal retningsendring av den 
spesialiserte behandlingen ifra døgn- til dagbehandling og ambulant virksomhet. Det 
innebærer blant annet en reduksjon i antall liggedøgn sammenliknet med 2011- nivå på 65 
prosent. Forslaget innebærer avvikling av all døgnbehandling i regi av de distriktpsykiatriske 
sentra (DPS) Sykehuset planlegger sin økte polikliniske og ambulante virksomhet med 
utgangspunkt i disse. Det skisseres at kommunen kan ta over DPS ene og drifte disse som 
såkalte «kommunale døgnplasser til rehabilitering» på psykisk helsefeltet. Dette er en til nå 
ukjent rehabiliteringsform i primærhelsetjenesten. En kunnskapsbasert vurdering av behov 
og forventet effekt foreligger ikke. 
   
Det er uklart hvilke faglige behovsanalyser som er gjort vedrørende spesifikke 
diagnosegrupper som særlig vil bli berørt av reduksjonen i sengekapasitet. Det er dermed 
ikke godt belagt hvorfor og hvordan disse skal profittere like godt eller bedre på å motta et 
ambulant eller poliklinisk tilbud som erstatning. Det går heller ikke klart frem hva som vil 
kreves av endringer og volumøkning i de kommunale tjenestene for å gi disse menneskene 
et godt tilbud for dem og deres pårørende. Kommunen er bekymret for at man ikke i 
tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene for brukere og pårørende. En har forventninger 
til at sykehuset gjør en særskilt risikovurdering i tilknytning til barn som pårørende ved 
forslag av denne type endring i behandlingstilbudet. 
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Sykehuset kommuniserer tydelig i forarbeidene og i U2030 at forslaget er basert på en 
forventet nedgang i ressursvekst i helseforetaket og at dette kompenseres ved at 
kommunene tar en større del av både behandlings- og omsorgsoppgaver (Emblem, 2014) I 
utviklingsplanen angis konkrete forslag til ansvar og oppgaver som helseforetaket mener at 
skal tilfalle kommunene på Agder i løpet av planperioden. Dette er en forutsetning om 
oppgaveoverføringer som på lik linje med forslagene i U2030 på somatikkfeltet, ikke har 
legitimitet i gjeldende nasjonale strategier, planer eller lovverk. Som vist tidligere 
understøttes det heller ikke av økonomiske føringer i forslag til statsbudsjettet for 2015. 
 
Sykehuset baserer sine beregninger for tjenesten i 2030 på framskrivning av aktivitetsnivå i 
2011. Det betyr at i den grad pasientpopulasjonen ved Sørlandet sykehus ikke er 
sammenfallende med fremtidens behov, vil man få et spesialisttilbud som ikke er tilpasset 
utfordringene man står overfor i 2030. En framskriver også eventuell underdekning og 
feilprioritering i den grad det finner sted. Dette er ikke problematisert (Ibid) 
 
Sykehuset underbygger ikke tilstrekkelig på hvilken måte de faglige grepene som foreslås vil 
gi et bedre helhetlig tilbud til de ulike pasientgruppene på Agder. Sykehuset foreslår at de i 
utstrakt grad skal arbeide mer etter metoder som kommunen tradisjonelt har vært utøver av. 
Dette kan være et fortrinn i samarbeidet, men for å unngå duplisering og et svekket 
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raskt som mulig. Det er ingen god løsning at man overfører ansvaret for akutte innleggelser 
til PSA; dette bør være en høyst midlertidig løsning i påvente av nybygg, som sykehuset selv 
påpeker. 
 
Kristiansand kommune hadde gjerne sett at barn- og ungefeltet ble viet større 
oppmerksomhet i den endelige utviklingsplanen. Dette gjelder både på somatikkfeltet og på 
rus- og psykisk helsefeltet.  

1.4.4 Psykisk helse hos eldre 
Dette er lite omtalt i utviklingsplanen, og relevant å belyse sett i lys av store demografiske 
endringer fram til 2030 og dermed flere med sammensatt sykdomsbilde der også psykisk 
helse kan påvirkes av endringer i somatisk sykdom. Vi har mangelfull kunnskap om 
forekomst av psykiske plager og lidelser hos eldre, og framskrivning av behovet for 
spesialisthelsetjenester til denne aldersgruppen blir derfor usikkert (Langballe og Evensen: 
Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser, FHI 2011). Yngre eldre i 60-70 års 
alderen som bor hjemme har antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og lidelser 
sammenlignet med resten av den voksne befolkningen. Imidlertid finner studier blant eldre 
som bor på ulike former for institusjoner høy forekomst av psykiske plager og lidelser. På 
befolkningsnivå tyder undersøkelsene Folkehelseinstituttet har gjennomgått på at om lag 4 - 
8 % av eldre over 65 år kan lide av alvorlig depresjon, mens om lag 25 -35 % kan ha 
depressive plager. Alvorlige angstlidelser og symptomer på angst ser ut til å være om lag de 
samme som for depresjon. 
 

1.5 Vurdering av foreslåtte prinsippmodeller 
Kristiansand kommune velger her å beskrive metodeutfordringer og gi en kortfattet 
gjennomgang av de tre ulike prinsippmodellene som U2030 skisserer. Som høringsinstans 
begrunner man hvorfor Kristiansand kommune ikke på dette tidspunkt i 
planleggingsprosessen tar stilling til valg av modell. 
 

 
Regionale helsesentre i foreslåtte modeller for sykehusstruktur 

 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. 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 
 

 Økt bruk av ambulante tiltak øker risiko for ulikhet i helsetilbudet i regionen. 
Rus- og psykisk helsefeltet er særskilt utsatt for dette. Det er heller ikke 
anskueliggjort at sykehuset vil ha behov for økte ressurser til å stryke 
samarbeidet og den faglige bistanden til kommunene 
 

 Konsekvenser for den akuttmedisinske kjede må kvalitetssikres opp mot de 
ulike modellforslagene 

 

1.5.1 Metodeutfordringer 
Det er vanskelig å følge utviklingsplanen logisk når man fremskriver behovet for 
spesialisthelsetjenester som endrer seg med hensyn til sengebehovet i de ulike 
modellforslagene Dette vil selvsagt ha betydning for de økonomiske beregningene av 
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kostnadene ved de ulike modellene, og det er uheldig at premissene for 
behovsberegningene ikke fremstår tydelig og at det ikke er konsistens. 
 
Regionale helsesenter (RHS) er bygget inn som et bærende element i alle tre 
prinsippmodeller. RHSene slik de er omtalt flere steder i U2030, fremstår som uklare både 
med hensyn til eierforhold (kan eies og drives av kommune eller en tredjepart, implisitt ikke 
av sykehuset) ansvar for investering og drift av disse samt tjenesteinnhold. Den prinsipielle 
tenkningen bak RHS som en innovativ samhandlingsarena er det prisverdig at sykehuset 
holder tak i, men det er prematurt å bygge en mulig ideell fremtidskonstruksjon inn som en 
modellforutsetning. Det er uheldig at sykehuset går så langt i å tenke inn kommunale 
tjenester og forskuttere kommunale prioriteringer, uten at dette har forankring hverken i 
nasjonale beslutninger eller i regionale prosesser. Dette beklager Kristiansand kommune og 
håper at dette kan håndteres på en god måte gjennom bearbeiding av høringsuttalelser og 
innspill, slik at ikke det videre samarbeidet om innovative og helhetlige løsninger på 
helsefeltet skades.    
 
Som et resultat av høringsdokumentets uklare omtale av regionale helsesenter, har PWC i 
forbindelse med analysene hatt behov for å få presisert begrepet. Dette har de gjort gjennom 
samtaler med sykehuset hvorpå RHSène i PWC sine rapporter fremstår i en noe annen form 
enn i U2030. Dette gjør det ikke mindre komplisert å kommentere de ulike modellene. Dette 
er svært uheldig.  
 
Sykehuset må i det videre angi hvilke av sine spesialiserte tjenester de ser for seg skal 
leveres utenfor et hovedsykehus, jfr Terramar , for å beskrive den totale leveransen av 
spesialisthelsetjenester. Det må også tas høyde for den private delen av leveranser av 
spesialisthelsetjenester som foretaket ikke har kontroll på, i denne vurderingen. 
 
 
Kristiansand kommune, med henvisning til  PWC sine analyser mener det er utfordrende å 
vurdere de ulike modellene opp mot hverandre, og på dette tidspunktet i sykehusets 
planleggingsprosess ikke mulig å anbefale en modell fremfor en annen. Dette må komme 
senere, i idèfasen og i grunnlaget for konseptfasen. Det som imidlertid er viktig for 
Kristiansand kommune å understreke er betydningen av å opprettholde et kraftfullt 
sykehustilbud i regionen som best ivaretar det totale helsetilbudet til befolkningen på Agder. 
Det spesialiserte helsetilbudet må utvikles slik at det best støtter opp om en bærekraftig 
regional utvikling som tar hensyn til de forhold som påpekes i PWC sine samfunnsmessige 
konsekvensanalyser og som underbygges av Menons rapport og Terramar. 
 
Anbefaling 
Sykehuset oppfordres til å beskrive spesialisthelsetjenesteleveransen man ser for seg i det 
som i høringsutkastet blir omtalt som regionale helsesenter (RHS) Kristiansand kommune vil 
også be sykehuset vurdere begrepsbruken. I de videre analyser og vurderinger som skal 
finne sted av modellene (sykehusets idèfase i tidligplanleggingen) bør sykehuset unngå å 
bygge på forskutterte leveranser av helsetjenester fra kommunenivå eller andre aktører. 
Innholdsmessig beskrivelse og definisjoner av samhandlingsarenaer forventes å bli en del av 
nasjonal helse- og sykehusplan. 

1.5.2 Gjennomgang av de ulike modeller 
 
I høringsdokumentet legges det til grunn tre prinsippmodeller. Disse representerer 
alternativer løsninger for fremtidig spesialisthelsetjenester og oppgavefordeling mellom 
sykehusene, kommuner og andre helseleverandører. Modellene kan kort presenteres slik:   
 
1) Videreutvikling av dagens struktur med tre somatiske sykehus  
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2) Ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus (Nesten ikke beskrevet i 
høringsdokumentet)   
3) Ett sykehus  
 
For alle prinsippmodellene legges det til grunn samme forutsetninger og basis for 
fremskriving av aktivitet og oppgaveoverføringer til andre aktører. Prinsippmodellene er langt 
på vei uavhengig av opptaksområdets størrelse og er robuste i forhold til en eventuell endret 
regioninndeling i Norge. Struktur og endring innenfor Rus og psykisk helsefeltet sies også å 
være uavhengig av modell.    
 
Modell 1 viderefører aktiviteten innenfor dagens struktur. Det forutsettes 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. 
 
Modell 2 har en basisvariant som innebærer at det etableres ett hovedsykehus og to mindre 
sykehus med øyeblikkelig-hjelp 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.  
 
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.  
 
Alle modellene har i seg tidligere omtalte svakheter og feil ved framskrivningene, forskutterte 
endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og kommune samt risiko ved usikre 
forutsetninger, som eksempelvis regionale helsesentre. Før sykehuset i endelig utkast til 
Utviklingsplan 2030 har klargjort forhold som det er pekt på i foregående kapitler i 
høringsuttalelsen, har ikke Kristiansand kommune forutsetninger for å gå nærmere inn på å 
vurdere de ulike prinsippmodellene.  
 
Modellvalg - konsekvenser for rus- og psykisk helsefeltet 
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 PH og TSB er i dag sterkt desentralisert og 
forventes å være det også i framtiden, uavhengig av struktur for de somatiske sykehusene. 
Planleggingen av psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har pågått parallelt med arbeidet med 
utviklingsplanen. Konseptfasen for nytt PSA med anbefalt løsning vil måtte tilpasses de 
føringene som utviklingsplanen legger.  
I PSA modellen ligger det 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 de RHS ene som beskrives. Rus- og 
psykisk helsefeltet består, som nevnt tidligere, av forhold det forventes at blir jobbet videre 
med på en grundig måte og med en annen tilnærming enn frem til nå i planprosessen. Dette 
krever samhandling på et strategisk overordnet nivå og det krever at forvaltningsnivåene 
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drift og fysiske løsninger. Tilbudet innen PH og TSB er i dag sterkt desentralisert og 
forventes å være det også i framtiden, uavhengig av struktur for de somatiske sykehusene. 
Planleggingen av psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har pågått parallelt med arbeidet med 
utviklingsplanen. Konseptfasen for nytt PSA med anbefalt løsning vil måtte tilpasses de 
føringene som utviklingsplanen legger.  
I PSA modellen ligger det 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 de RHS ene som beskrives. Rus- og 
psykisk helsefeltet består, som nevnt tidligere, av forhold det forventes at blir jobbet videre 
med på en grundig måte og med en annen tilnærming enn frem til nå i planprosessen. Dette 
krever samhandling på et strategisk overordnet nivå og det krever at forvaltningsnivåene 
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sammen identifiserer problemstillinger som er av nasjonal karakter og må finne løsninger 
sentralt. 
 
Det er avgjørende at spesialisthelsetjenestens tilbud til psykisk syke og rusmiddelavhengige 
frem mot 2030 driftes forsvarlig ved å gjennomføre planlagte investeringer på Eg. 
Kristiansand kommune er tilfreds med at sykehuset og de uavhengige analyserapportene 
peker på at dette kan gjennomføres som planlagt uten at det er avhengig av at de radikale 
forslagene i delrapport pasientforløp psykisk helsevern og TSB gjennomføres i sin helhet.    
 
 
Kristiansand kommune har forventninger til at sykehuset vurderer de betenkningene som er 
reist i kapitlene 1.2-1.4 slik at man sikrer en bedre forankring i kunnskapsgrunnlaget, 
kvalitetssikrer fremskrivninger og foreslått metodeutvikling i samarbeidet på tvers av 
forvaltningsnivå. Kristiansand kommune er opptatt av at det samlede helsetilbudet på rus- og 
psykisk helsefeltet er godt og sikkert for alle målgrupper.  
 
 
Anbefaling 
Kristiansand kommune er av den oppfatning at analysematerialet (PWC og Terramar) som 
har vurdert utkast til utviklingsplan 2030 peker på de mest sentrale svakhetene og styrkene 
ved de ulike modellene. Kristiansand kommune forventer at sykehuset innarbeider dette og 
gir en god beskrivelse av de tre modellene i neste fase. På denne bakgrunn går ikke 
Kristiansand kommune på dette tidspunktet nærmere inn på å vurdere de ulike modellene 
opp mot hverandre.   
 
Som vertskommune for sykehus og sentral aktør i regionsutviklingen har kommunen 
forventninger til involvering og prosess i det videre arbeidet (se kap. 2.1) 

2.0 Planprosessen 
 
Kristiansand kommune ba tidlig om å bli involvert i sykehusets planarbeid og delta på 
arenaer hvor grunnlag for beslutninger ble utformet. Kommunenes anmodning om 
representasjon i prosjektgruppe og styringsgruppe ble fremsatt på OSS- møtet 25 oktober 
2012. Ønsket ble ikke imøtekommet med henvisning til at planen ikke ville få konsekvenser 
for kommunene. Det ble vist til at kommunene ville ha den viktigste påvirkningen gjennom 
deltakelse i virksomhetsgruppen og i arbeidsgruppene for pasientforløp. Kristiansand 
kommune har hele tiden påpekt at deltakelse med fagpersoner i disse gruppene ikke har gitt 
adekvat påvirkningsmulighet. Arbeidet viste seg ganske tidlig å berøre oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom sykehus og kommune med store konsekvenser for det helhetlige 
helsetilbudet til befolkningen på Agder. 
 
Etter Kristiansand kommunes vurdering har samarbeidet blitt bedret etter styrevedtaket 27. 
februar 2014 der det ble satt krav til en mer helhetlig tilnærming og bedre dialog spesielt med 
kommunene. I SSHF styrevedtak fremkommer følgende «I tillegg berører arbeidet også 
regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare 
det samlede helsevesenet». Styret etterlyser høringsinnspill i et bredt perspektiv og setter 
krav til en god prosess videre med bred involvering og aktiv dialog, spesielt med kommunene 
i Agder fylkene. Med bakgrunn i dette ble det fra kommunenes side tatt initiativ til å 
gjennomføre prosess med en felles ROS og samfunnsmessig konsekvensanalyse. Arbeidet 
knyttet til dette oppleves som god og likeverdig. Det fremkommer viktige funn i begge 
analyser utført av PWC . Prosessen har sikret innspill og nyansering av flere områder som 
ikke er godt nok belyst i utviklingsplanen. Analysene er med det svært viktige for å gi et mer 
helhetlig bilde av utfordringer og usikkerhetsmomenter. 
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Prosjektledelsen har vært flinke til å informere underveis i hele prosessen. De har også stilt 
opp på alle forespørsler når kommunen har hatt behov for å formidle status fra planarbeidet i 
ulike fora. Som nevnt under omtalen av planforutsetninger ville det vært klargjørende om 
sykehuset underveis hadde vært svært tydelig på hvor de har befunnet seg i de fasene som 
tidligfaseplanleggeren beskriver. Dette kunne klargjort hvilke beslutninger som ble tatt på de 
ulike tidspunkt og bidratt til å presisere beslutningsgrunnlaget. Sykehuset har vist en stor vilje 
til å tenke nyskapende, men har gått for langt i å lansere modeller som inneholder 
forutsetninger som får konsekvenser for kommunalt utviklingsarbeid og drift. Dette kunne 
vært drøftet på en langt mer hensiktsmessig måte på et tidlig tidspunkt i prosessen. 
 

2.1 Forventninger til videre samarbeid og prosess 
 
Slik Kristiansand kommune vurderer den videre prosessen er det viktig å legge til rette for 
følgende:   
 

 God dialog i forbindelse med sykehusets bearbeiding av analyseresultater og 
høringsinnspill før styrebehandling 5. februar 2015  

 God dialog vedrørende tilpassing til nasjonal helse – og sykehusplan, frem til ny 
styrebehandling av U2030 i 2016   

 Strategisk samarbeid vedrørende utarbeiding av felles regional helsemelding 
 Videre samarbeid vedrørende omreguleringsplan for Egsområdet 

 
 
Samhandling fra høringsfrist 15. november frem til styrebehandling 5. februar.   
Det blir vesentlig å legge til rette for en god og tett dialog der en sikrer at viktige elementer i 
nye analyser og høringsinnspill blir forstått, vurdert og at endringer blir løftet frem for 
styringsgruppen der alle kommuneregioner, brukerorganisasjoner og tillitsvalgte er 
representert. Kristiansand kommune vil selvsagt bidra konstruktivt med utfyllende 
kompetanse når det er behov for dette. 
 
Det er viktig å sikre nødvendig vedtak i styringsgruppen for U2030 slik at krav til planarbeid i 
tråd med tidligfaseplanlegger tilfredsstilles og SSHFs nasjonale posisjon i forhold til 
investeringsmidler frem mot 2030 sikres, men også slik at investeringsmidler utløses på kort 
sikt herunder investeringsbehov ved Sørlandet sykehus Kristiansand relatert til psykiatribygg 
og akuttmottak.      
 
 
Samhandling i tidsrommet fra 5. februar til endelig beslutning 2016.  
Det er viktig å tilrettelegge for hensiktsmessig organisering av samarbeidet slik at en sikrer 
planens tilpasning til pågående nasjonale prosesser. Spesielt nasjonal helse og 
sykeshusplan og primærhelsemeldingen.  Kommunestrukturreformen vil også ha stor 
betydning for videre utvikling. 
 
I den videre prosessen bør en legge vekt på å bruke den formaliserte samarbeidsarenaen 
Overordnet strategisk samarbeidsorgan (OSS) på en strategisk måte og slik det også stilles 
krav om i den lovpålagte overordnede samarbeidsavtalen mellom sykehuset og kommunene.  
 
Det pågår også pt. arbeid med vurdering av oppgaveoverføringer til kommuner innenfor 
andre områder enn helsefeltet og det er varslet i 2017 en samlet lovproposisjon om nye 
oppgaver til kommuner samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur. Dette vil utfordre 
kommuner som samfunnsaktør på flere områder, dette vil skje samtidig som volumøkning av 
eksisterende oppgaveportefølje på helse og omsorgsfeltet vil være svært stor. Behovet for 
en større prioriteringsdiskusjon vil stadig bli mer aktuelt. Sykehuset problematiserer dette i 
liten grad i U2030. Dette bør man ha et felles fokus på fremover. 
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Slik Kristiansand kommune ser det vil det være av stor betydning at en sikrer god dialog 
omkring en felles forståelse av utfordringsbildet og av samhandlingsreformens intensjoner. 
Dette vil sikre at en i fellesskap kan søke nye og innovative tiltak og virkemidler, videre 
utvikle samarbeidsløsninger som kan understøtte fremtidig bærekraft og hovedgrep i 
samhandlingsreformen slik at kommunene i større grad enn i dag kan nå målene om 
forebygging og tidlig innsats for å hindre at sykdom utvikler seg, bremse veksten i forbruket 
av spesialisthelsetjenester slik at spesialisthelsetjenesten kan spisse sin innsats. 
 
En del av dette kan gjøres regionalt, men vel så viktig vil det også være og sammen bringe 
en del av disse elementene og behovet for endrede rammebetingelser og virkemidler for å 
nå mål inn i pågående nasjonale prosesser.    
 
Fremtidig strategisk samarbeid   
Fremtidige leveranser av helsetjenester har nye og uante muligheter som det vil være viktig 
at en søker løst i et fellesskap. Denne planprosessen har vist hvor tett koblet 
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er og hvordan det vil forsterke seg i 
fremtiden med svært store demografiske utfordringer. Utarbeiding av en regional 
helsemelding vil kunne bidra til et slik felles utvikling. 
 

3.0 Vurdering av konsekvenser 
Kristiansand kommune mener at et godt og attraktivt sykehus for ansatte, pasienter og 
besøkende, må ligge godt integrert i en bystruktur. Det bør være korte avstander og god 
tilgjengelighet i forhold til kollektivtransport og til andre samfunnsfunksjoner som universitet 
og boområder.   
 
En videre utvikling av sykehuset i Kristiansand, vil gi bedre forutsetninger for å tiltrekke seg 
ny næringsvirksomhet og en mulig samling av helserelaterte virksomheter rundt et nytt og 
moderne Sørlandet sykehus. Sykehuset har også nærhet til UiA med de synergieffektene det 
har for forskning, kompetanseutvikling og etablering av helserelatert næringsvirksomhet. 
Forhold som kritisk masse og kapital vil ha avgjørende betydning for en slik mulig utvikling. 
 
Kristiansandsregionen må fortsatt videreutvikle sin rolle som en vekstkraftig 
kompetanseregion. Byregionen bidrar til vekst ikke bare lokalt, men i hele landsdelen. En 
fortsatt vekst i Kristiansand er helt avgjørende for å oppnå vekst i landsdelen og for nasjonal 
posisjonering.   
 
Kristiansand kommune mener at fremtidige muligheter for å rekruttere personell til 
Sørlandets sykehus med nødvendig kompetanse må vektlegges. Modellen som velges må 
understøtte robuste fagmiljø og beredskapsordninger. Å rekruttere og beholde attraktiv 
arbeidskraft er en samfunnsmessig hovedutfordring for landsdelen. Spesialister innen helse 
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Kristiansandsregionen.  Dette vil kreve arealbruk som bygger opp under knutepunkt og mer 
kollektivtransport, sykling og gange. Lokalisering av store arbeidsintensive statlige 
virksomheter, som blant annet sykehus, må underbygge de samme målene.  
 
Et godt og attraktivt sykehus for ansatte, pasienter og besøkende må ligge godt integrert i 
bystrukturen, med kort avstand og god tilgjengelighet med ulike transportmidler til andre 
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samfunnsfunksjoner som universitet, sentrum og boområder.  De mulige positive dynamiske 
effektene av et sykehus hemmes med avstanden mellom selve sykehusene og byenes 
sentrum. 
 
Kristiansand kommune vil tilrettelegge for videreutvikling av sykehusområdet på Eg, hvor 
forbindelsene til kvadraturen og UiA forsterkes og hvor det legges til rette for miljøvennlig 
transport og god forbindelse til E39, E18 og RV9.  Kommunen har igangsatt en 
områderegulering for Egsområdet hvor intensjonen er å tilrettelegge for sykehusets 
arealbehov og for utbygging av andre helserelaterte virksomheter.  Det er et sterkt 
helsefaglig kompetansemiljø i Kristiansand knyttet til Sørlandet sykehus, kommunen og UiA 
som kan styrkes og videreutvikles. En slik samling av helserelaterte virksomheter vil kunne 
bidra til viktige synergier mellom kommunale, statlige og private aktører. 
 
Multiconsult har foretatt en orienterende vurdering av de geotekniske forholdene på Eg.  
Vurderingen er basert på resultater av tidligere utførte grunnundersøkelser.  Det aktuelle 
området er vurdert å være egnet for videre utbygging.  Da det i store deler av området er 
registrert kvikkleire, må det foretas faresonekartlegging og supplerende geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med områdereguleringsplanen.  Geotekniske 
undersøkelsene, beregninger og vurderinger vil avklare hvor beredskapsfunksjoner kan 
plasseres på Eg. 

3.1 Innspill til punkter i høringsdokumentet  
Punktene i dette kapitlet henviser direkte til høringsdokumentet fra sykehuset. Kristiansand 
kommune kommenterer forhold av særskilt betydning. 
 
6.10 Forskning og utdanning 
Kommunene er i dag velferdssamfunnets viktigste institusjon og omfanget av tjenester har 
økt betydelig. Kommunene ser ut til å innovere mest på de områder der frihetsgradene har 
vært størst, særlig pleie- og omsorgssektoren. Anskaffelser innenfor helse- og sosialsektoren 
utgjør nå rundt en fjerdedel av innkjøpene for kommunene i Kristiansandsregionen. 
Samhandlingsreformen innebærer nye samarbeids- og ansvarsforhold i sektoren og det vil 
bli enda større behov for effektivisering og omstilling. Dette vil kreve nye løsninger og 
endrede måter å utføre arbeidet på som forutsetter et bredt samarbeide om FoU og 
innovasjon. 
Kristiansandsregionen må fortsatt videreutvikle sin rolle som en vekstkraftig 
kompetanseregion. Byregionen bidrar til vekst ikke bare lokalt, men i hele landsdelen. 
Den forskningsinnsatsen som legges ned i næringsliv, offentlig sektor, akademia og ikke 
minst helseforetak bidrar til at dagens og morgendagens virksomheter står bedre rustet for 
fremtiden. 
 
Foreløpig har en ikke klart å ta ut hele potensialet i FoU-samarbeidet mellom akademia, 
næringsliv, offentlig sektor og SSHF. Det er fortsatt behov for å utvikle en bedre 
samarbeidsplattform og infrastruktur for forskning og utvikling. En ytterligere samlokalisering 
av relevante virksomheter i tilknytning til SSHF eller universitetets campus kan virke 
stimulerende på FoU-samarbeid og på andre typer samarbeid mellom relevante FoU aktører. 
 
Tilgang på kompetanse fra internasjonale samarbeidspartnere, internasjonale 
forskningsresultater og innovasjoner er grunnleggende for økt innovasjon og omstilling i 
regionen og næringslivet. Stadig mere av FoU aktivitetene finansieres internasjonalt og 
særlig av EU. Dette styrker behovet for en mer effektiv samhandling og samlokalisering.  
 
«En spesiell side av norske kunnskapsmiljøer er de mange sterke helseinstitusjonene 
(sykehus). Normalt vil de største av dem ha nære koblinger til akademia, og slik representere 
en spesiell form for kunnskapsbasert tjenesteyting som blir stadig viktigere i en tid med 
økende etterspørsel etter nettopp sofistikerte helsetjenester. Dynamikken i koblingen 
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akademia – helseinstitusjoner er en viktig side av byers dynamikk. De mulige positive 
dynamiske effektene av et sykehus for liv, etterspørsel og kommersielle møter i en by, 
hemmes med avstanden mellom selve sykehusene og byenes sentrum.»2 
(Damvad,  Dokk – Holm) 
 
 
6.11 Kompetanse- og bemanningsbehov 
Det vil være en utfordring for byer og regioner i hele Norge å tiltrekke seg høyt kompetent 
arbeidskraft i fremtiden. De mindre regionene vil konkurrere mot de større for å tiltrekke og 
beholde viktig kompetanse. NOU  2011:3 anbefaler å satse på regionale senter for å skape 
attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og økt dynamikk i arbeidsmarkedet. Føringene for 
Fremtidens byer legger også opp til mer kompakte byer. 
 
Tettbefolkede områder er innen økonomisk litteratur fremhevet som steder som ofte har 
sterkere økonomisk vekst enn mindre tettbefolkede områder.  
Økt globalisering har ført til en ny type konkurranse. Ikke bare ledende kunnskapsmiljøer,  
men også tilpassede sivilsamfunn gjør regionen konkurransedyktig. 
 
Nærhet til arbeidsplass og kort reiseavstand er blant ansatte ved Ahus Sykehus, oppgitt som 
en viktig faktor når de vurderer sykehuset som arbeidsplass. For Kristiansands rolle som 
vekstmotor i regionen, som universitetsby, nærhet til øvrige kunnskapsmiljøer, 
landsdelssenter, vil det være svært viktig med en fortsatt lokalisering i umiddelbar nærhet til 
sentrum. 
 
Reisetid mellom bosted og arbeidssted på inntil 45 minutter blir ofte benyttes som en praktisk 
grense for hvor langt ut et felles bo- og arbeidsmarked strekker seg. I dag er det 180.000 
mennesker innenfor 45 minutters pendleravstand til Kristiansand sentrum og antallet 
mennesker øker raskt. Med denne forutsetningen inngår både Mandal og Grimstad i det 
felles bo- og arbeidsmarkedet rundt Kristiansand. 
 
8.1 Sørlandet sykehus Kristiansand 
SSHF antar at utbyggingsområdet for sykehuset på Eg kan utvides betydelig mot syd mellom 
Egsveien og Baneheia.   
 
Sykehuset har mulighet for vesentlige utvidelser i gjeldende reguleringsplan vedtatt 
02.04.2003   Planen legger til rette for utbygging av offentlige bygninger, sykehus og 
sosialmedisinske institusjoner.   
 
Kristiansand kommune vil tilrettelegge for videre utvikling av sykehusområdet på Eg hvor 
forbindelsene til Kvadraturen og UiA forsterkes og hvor det legges til rette for miljøvennlig 
transport og god forbindelse til E39, E18 og RV9.  Kommunen har igangsatt en 
områderegulering for Egsområdet som omfatter hele dagens sykehusområde, jordene på Eg, 
område for ny bro over Otra og tilgrensende areal i Baneheia.  Områdeplanen skal være en 
overordnet plan der utfordringene og potensialet til en framtidig utvikling på Eg belyses 
gjennom en grundig planprosess. Planarbeidet koordineres opp mot pågående prosesser 
som Utviklingsplan SSHF 2030, Kommunedelplan for Ytre ringveg og Universitetsbyen 
Kristiansand - Utviklingsplan 2040.   
 
Egsområdet ligger nær Universitetet i Agder og tett på sentrum av Kvadraturen og 
Kristiansand kommune vil i dette planarbeidet også vurdere potensialet for å etablere et 
byutviklingsområde mellom sykehuset og bebyggelsen på Eg hvor det også  kan etableres 

                                                
2 `Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner`. DAMVAD Norge A/S i samarbeid med Dokk-Holm. 
Rapport utført for NHO. 
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andre helserelaterte virksomheter. En slik samling av helserelaterte virksomheter vil kunne gi 
viktige  synergier mellom kommunale, statlige og private aktører. 
 
13.4 Vurdering av kriteriet samfunnsmessig bærekraft 
I høringsdokumentet har SSHF berørt kriteriet samfunnsmessig bærekraft. Mange forhold 
kan spille inn slik som økonomi og sosiale forhold, kompetanse-/fagmiljø, sosiale endringer, 
transport og miljøkostnader, energi. 
Kristiansand kommune har her valgt å se på sysselsetting, utdanning, kompetanse og 
energi. 
 
Sysselsetting 
I følge PWC (2014) genererer de rundt 3350 fast ansatte ved sykehuset i Kristiansand 
ytterligere rundt 1900 sysselsatte i arbeidsmarkedsregionen. De indirekte konsekvensene av 
sykehusets innkjøp er større enn i de andre regionene ettersom flere av leverandørene også 
holder til her.  
 
Utdanning 
Norge og resten av verden preges av økende grad av sentralisering og det er spesielt 
mennesker med høyere utdanning som trekkes mot sentrale vekstområder. I fremtiden vil 
konkurransen om de yngre arbeidstakerne bli viktigere og viktigere for den regionale 
næringsutviklingen. Til tross for at Kristiansand er Norges femte største by med eget 
universitet og over ti tusen studenter samlet på de to campusene, er ikke 
Kristiansandsregionen blant de ti regionene i Norge med høyest utdannelse 
(Sørlandsutvalget). 
 
Kompetanse 
Helsepersonell utgjør ca. 85 % av hele arbeidsstyrken ved SSHF. I følge SSHF er 
rekrutteringssituasjonen generelt god. For enkelte grupper er imidlertid rekruttering krevende. 
For enkelte spesialisttjenester kan en vente økte utfordringer i fremtiden. 
 
For Kristiansands rolle som vekstmotor i regionen, som universitetsby, nærhet til øvrige 
kunnskapsmiljøer, landsdelssenter, vil det være svært viktig  med en fortsatt lokalisering 
i  nærhet til sentrum og Kvadraturen. Et stort moderne sykehus kan ha forutsetninger for å 
utvikle global spisskompetanse på enkelte områder. Dette kan igjen gi bedre vilkår og 
potensiale for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet rundt et nytt og moderne Sørlandet 
sykehus. Forhold som kritisk masse og kapital vil ha avgjørende betydning for om en slik 
utvikling kan la seg realisere.  
 
Energi 
I utviklingsplanen beskrives det at sykehuset er storforbruker av energi og et nytt anlegg kan 
bygges og organiseres mer energieffektivt.   
 
Kristiansand kommune vil påpeke at det er lagt ned betydelige kostnader i infrastruktur for å 
knytte Sykehuset på Eg til fjernvarme og fjernkjøleanlegg.  Sykehuset i Kristiansand tar ut ca. 
15 % av den totale fjernvarmeleveransen i Kristiansand og tilsvarende 20% av kjøling (2013). 
Fjernvarmeanlegget utnytter i stor grad spillvarme fra Returkraft og Glencore Nikkelverk. 
Fjernvarme utnytter dermed energi som ofte ellers ville ha gått tapt og sparer miljøet for 
unødvendig utslipp fra forbrenning av fossile brensler. Dersom sykehuset lokaliseres utenfor 
leveranseområdet til avfallsvarme/ spillvarme og frikjøling, vil ikke eksisterende anlegg kunne 
benyttes.    
 
Kristiansand kommune vil bemerke at investeringer i infrastruktur og klimagevinst ved disse 
anleggene ikke er vurdert i utviklingsplanen.     
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3.2 Foreløpige funn fra kvalitetssikringen av U2030 
 
Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet gjennomfører på oppdrag fra Sørlandet Sykehus 
HF (SSHF) kvalitetssikring av utviklingsplanen 2030 og konseptutredning bygg for psykiatrisk 
avdeling (PSA).  I et memo datert 31. juli 2014 etterlyser de i U2030 kapittel 8, en drøfting av 
grunnforholdene på Eg.   
 
Kristiansand kommune varslet 17. mars 2014 oppstart av områdereguleringsplan med 
konsekvensutredning for Eg som omfatter hele dagens sykehusområde, jordene på Eg, 
korridor for ny bro over Otra og tilgrensende areal i Baneheia.  Planprogrammet ble vedtatt i 
Byutviklingsstyret 5. mai 2014 og fastsetter blant annet geotekniske forhold som 
utredningstema.  
 
Kristiansand kommune har 1.10.2014, mottatt en orienterende utredning av grunnforholdene 
på Eg fra Multiconsult.   Utredningen er begrenset til de områder som i følge SSHF U2030, 
er aktuelle for utbygging av sykehusfunksjoner.   
 
Multiconsult skriver i sitt sammendrag: 
 
«Multiconsult har foretatt en orienterende vurdering av de geotekniske forholdene mht. 
rasfare og eventuelle tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot løsmasseskred.  
Vurderingene er basert på resultatene av tidligere utførte grunnundersøkelser og 
stabilitetsberegninger for andre prosjekter i/nær området som er aktuelt for utbygging. 
 
Det aktuelle området er vurdert å være egnet for videre utbygging. 
 
Da det på store deler av området er registrert kvikkleire, må det foretas en 
faresonekartlegging iht. retningslinjer/veileder utarbeidet av NVE (Norges vassdrags- og 
energidirektorat), samt tilhørende vurdering av skadekonsekvens, faregrad og risikoklasse. 
 
Plasseringen av de forskjellige byggene som planlegges må vurderes nærmere basert på 
byggenes funksjon sett i lys av TEK10 («Forskrifter om tekniske krav til byggverk» og 
tilhørende veiledning utgitt av direktoratet for Byggkvalitet), fareseonekartleggingen nevnt 
over, samt resultatene av supplerende geotekniske undersøkelser og tilhørende beregninger 
og vurderinger.»  
 
Kristiansand kommune har engasjert Rambøll til å utrede grunnforholdene knyttet til selve 
områdereguleringsplanen.  Denne utredningen vil bestå av 3 faser.  Fase 1 er så langt utført 
og omfatter gjennomgang av allerede utførte undersøkelser, vurdere behov for flere 
undersøkelser samt opptegning av faresone for kvikkleireskred.  Fase 2 omfatter 
utarbeidelse av undersøkelsesprogram og gjennomføring av denne og fase 3 omfatter 
vurderingsrapport som forventes levert januar 2015. 
 
Kristiansand kommune har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å klargjøre 
hvilken sikkerhetsfaktor som gjelder for en videre sykehusutbygging på Eg. 
 
Det refereres i spørsmålet til TEK10 §7.3 hvor det i veiledningen settes krav bygninger som 
har nasjonal eller regional betydning for beredskap og krisehåndtering. I følge veiledningen 
kan kravet i denne bestemmelsen bare tilfredsstilles ved å plassere byggverket utenfor 
skredfarlig område, dvs. at det ikke er en løsning å sikre byggverket mot skred.  
 
NVE, avklarer i korrespondanse 23.09.2014, definisjonen av skredfarlig område som følger: 
 



 

Kristiansand kommunes høringsinnspill til U2030 Side 29 
 

«Som det fremgår av TEK10 med veiledning vil en beregnet sikkerhetsfaktor > 1,4 gi 
tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred for byggverk som faller inn under § 7-3 (2). Selv om 
det er kvikkleire i et område, vil det da ikke regnes som skredfarlig i plansammenheng. 
 
Det er ikke definert noen særskilt sikkerhetsfaktor for tiltak som faller inn under § 7-3 (1), og 
NVE har per i dag ikke grunnlag for å anbefale noe annet krav enn 1,4. Etter vår vurdering er 
det ikke av avgjørende betydning om det er kvikkleire i området, dersom det kan 
dokumenteres at denne ikke representerer noen skredfare.» 
 
NVE stiller seg videre bak de vurderinger som er gjort av Rambøll i forbindelse med fase 1. 
Rambøll oppsummerer i notat av 15.09.2014, at en anbefaler at hele sykehusområdet 
behandles som en kvikkleiresone og at det må gjøres supplerende grunnundersøkelser og 
stabilitetsberegninger.  .   
 
Oppsummert så har Multiconsult foretatt en orienterende vurdering av de geotekniske 
forholdene på Eg.  Vurderingen er basert på resultater av tidligere utførte 
grunnundersøkelser.  Det aktuelle området er vurdert å være egnet for videre utbygging.  Da 
det i store deler av området er registrert kvikkleire, må det foretas faresonekartlegging og 
supplerende geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med områdereguleringsplanen.  
Geotekniske undersøkelsene, beregninger og vurderinger vil avklare hvor 
beredskapsfunksjoner kan plasseres på Eg. 
 

3.3 Kommentarer til Samfunnsmessig konsekvensanalyse (PWC rapport) 
 
I dette kapitlet kommenteres de funn fra samfunnsmessig konsekvensanalyse som er 
gjennomført av PwC. Kristiansand kommune kommenterer de forhold som en vil be 
sykehuset vektlegge særskilt i det videre arbeidet med å ferdigstille Utviklingsplan 2030. 
Punktene refererer seg til PwC rapport «samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF 
Utviklingsplan 2030, 15. september 2014  
 
2.6 Bypolitikk 
Kristiansand kommune viser til at regjeringen gjennom Nasjonal Transportplan, vil bruke 
betydelige statlige midler til bymiljøavtaler og belønningsmidler i byområdene, med intensjon 
om arealbruk som bygger opp under knutepunkt og mer kollektivtransport, sykling og gange. 
Lokalisering av store arbeidsintensive statlige institusjoner, som blant annet sykehus, må 
underbygge de samme målene.   
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Fastsatt ved 
kgl. res. av 26.09 2014) vektlegger i punkt 4.5. 
 
«Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og 
offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for 
besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses 
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.» 
 
Kommentarer til punktene 2.7 Kompetanse – den store utfordringen, 3.1 Arbeidsliv, 
næringsliv og offentlig sektor og 3.2 Tilgjengelighet 
 
PwC skriver i konklusjonen i den samfunnsmessige analysen som er utført for SSHF: 
"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."  
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VEDLEGG 1: Speilmelding 2030 – Rus og psykisk helse.  
Notat utarbeidet av Anne Wenche Emblem, 10. mars 2014.  

1. Bakgrunn 
Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet og lagt ut til høring «Utviklingsplan 2030». Denne planen viser 
hvordan helseforetaket ser for seg sin framtidige innretning av virksomheten, uavhengig av dagens 
struktur og oppgavefordeling.  Planen omtaler mulig framtidig medisinfaglig og teknisk utvikling samt 
andre forhold som kan implikasjoner for behandlingsmuligheter, utforming av tjenestetilbud og 
pasientforløp. I planen vises det også til endringer i ansvars- og oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, blant annet som følge av 
samhandlingsreformen.  

Det vil i det etterfølgende fokuseres på hvordan helseforetaket forventer at dets virksomhet innen 
psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vil se ut i framtiden. Endringer i 
forhold til dagens virksomhet vil naturligvis ha konsekvenser også for hvordan kommunene på Agder 
vil måtte utforme sitt tjenestetilbud innen psykisk helsetjenester og rusbehandling. I utviklingsplanen 
angis konkrete forslag til ansvar og oppgaver som helseforetaket mener at skal tilfalle kommunene 
på Agder i løpet av planperioden. I tillegg angir planen forslag til omlegginger i helseforetakets 
virksomhet som klart vil ha implikasjoner for kommunenes tilbud, men uten at dette direkte er 
problematisert. 

2. Utgangspunkt Agder 
Sørlandet sykehus HF yter spesialisthelsetjenester innen PH og TSB til befolkningen på Agder. Dette 
utgjør totalt 289 125 innbyggere pr 20131, bosatt i totalt 30 ulike kommuner. Nær 61 prosent av 
befolkningen på Agder er bosatt i Vest-Agder fylke.  

Befolkningen på Agder scorer generelt lavt på en rekke sosio-økonomiske variabler. Levekårs-
undersøkelser viser at det på Agder er store utfordringer innen helse men også andre områder som 
yrkesdeltakelse, utdanning, med mer. Dårlige levekår er en risikofaktor for dårlig psykisk helse.  I 
utarbeidelse av modeller for fordeling av økonomiske ressurser til psykisk helsevern (voksne, barn og 
unge) gir dette seg utslag i at befolkningen på Agder anslås å ha et behov for spesialisthelsetjenester 
innen PH som ligger over snittet for den øvrige befolkningen i Helse Sør-Øst. Dette understøttes også 
av tall fra Folkehelseinstituttet2 som viser at andel av befolkningen som har angst og depresjoner er 
høyest på Agder, videre at mange dør ved selvmord3. 

Det finnes ikke et objektivt og omforent mål på hva som er befolkningens «behov» for tjenester 
innen psykisk helse og avhengighetsbehandling. Tradisjonelt har en derfor måtte anvende historiske 
forbrukstall for å estimere behov. Dette innebærer at områder med et godt utbygd tjenestetilbud 
også vil ha et høyere forbruk, og dermed framstå med et høyere «behov», enn områder med et 
mindre godt utbygd tilbud. Videre vil fravær av et tilbud kunne tildekke et faktisk behov i 
befolkningen.  For befolkningen på Agder er det totaliteten (kvalitet, kvantitet og bredde) i det 

                                                           
1 SSB. 
2 Folkehelseprofil 2014. 
3 SSB, statistikkbanken, dødsårsak (kjønns- og aldersjusterte rater). 
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samlede tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling som er interessant, og i mindre grad hvorvidt 
tjenestene er finansiert og administrert av kommune eller helseforetak.  

Et enkelt mål på omfang av tjenestetilbud er kroner anvendt. Kommuner og helseforetak anvender 
årlig betydelige økonomiske ressurser på tjenester innen psykisk helse og rusbehandling. God 
koordinering og samhandling mellom de to tjenestenivåene vil muliggjøre en best mulig utnyttelse av 
disse ressursene, både økonomiske men ikke minst personell- ressurser.  

Kommuner og helseforetak tilføres økonomiske ressurser basert på svært ulike fordelingsmodeller. 
Det er i planlegging av fremtidig tjenestetilbud til befolkningen viktig å ha dette i mente når en 
diskuterer endringer i ansvars og oppgavefordeling. Psykisk helsevern og TSB er i all hovedsak 
rammefinansiert der ramme fastsettes på bakgrunn av demografi og sosio-økonomiske karakteristika 
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legges til kommunene, vil naturligvis ha implikasjoner for ressurstilførsel og –fordeling mellom de to 
tjenestenivåene. Endringer som følge av samhandlingsreformen, herunder kommunal 
medfinansiering, vil også ha store implikasjoner.  

Økonomiske beveggrunner? 
I utviklingsplanen 2030 anslås forventet vekst i aktiviteten ved SSHF å være 31 prosent mens 
forventet rammeøkning er på 21 prosent. Dette utgjør i kroner 500 millioner kroner (uttrykt i 2014-
kr).  I Utviklingsplan 2030- plan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling side 41, 
anføres det at helseforetaket 

«…må løse våre oppgaver innenfor en ressursramme som er ca 25 % lavere enn i dag...» 

For å møte framtidig behov, anser helseforetaket at det er nødvendig med en betydelig vekst i 
kommunenes tilbud, særlig til pasientgrupper som i dag får døgntilbud i DPS og langtids 
døgnbehandling i TSB. Mer spesifikt angir de på side 41:  

«Helseforetakets relative nedgang i ressursvekst må kompenseres ved at kommunenes helse- og 
omsorgstjenester tar en større del av både behandlings- og omsorgsoppgavene.» 

Det kan derfor synes som at foreslått endring i oppgave og ansvarfordeling er motivert av 
økonomiske motiver. Det framkommer i planen at det fortsatt er store uløste utfordringer innen PH 
og TSB, både knyttet til udekket behov og forventet økt behov for disse tjenestene. 

Det framkommer ikke av planen hva som for helseforetaket vil være økonomiske besparelser av disse 
forslagene, heller ikke om det kommunale tilbudet vil være mindre eller mer ressurskrevende enn 
tilbudet i helseforetaket.  Som nevnt ovenfor, er det viktig å ikke miste totaliteten av synet: flytting 
av oppgaver uten tilsvarende sikring av økonomiske og personellmessige ressurser, kan bety at det 
samlede tilbudet til befolkningen på Agder svekkes. Dagens og framtidig finansiering av kommunale 
helse og omsorgstjenester må sees i lys av dette.   

Dagens tjenestetilbud 
I nedenstående angis kort noen størrelser som er interessant å ha i mente i den videre diskusjonen 
knyttet til konsekvenser av Utviklingsplan 2030 for kommunene på Agder.           



2 
 

samlede tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling som er interessant, og i mindre grad hvorvidt 
tjenestene er finansiert og administrert av kommune eller helseforetak.  

Et enkelt mål på omfang av tjenestetilbud er kroner anvendt. Kommuner og helseforetak anvender 
årlig betydelige økonomiske ressurser på tjenester innen psykisk helse og rusbehandling. God 
koordinering og samhandling mellom de to tjenestenivåene vil muliggjøre en best mulig utnyttelse av 
disse ressursene, både økonomiske men ikke minst personell- ressurser.  

Kommuner og helseforetak tilføres økonomiske ressurser basert på svært ulike fordelingsmodeller. 
Det er i planlegging av fremtidig tjenestetilbud til befolkningen viktig å ha dette i mente når en 
diskuterer endringer i ansvars og oppgavefordeling. Psykisk helsevern og TSB er i all hovedsak 
rammefinansiert der ramme fastsettes på bakgrunn av demografi og sosio-økonomiske karakteristika 
i befolkningen. Endringer som skissert i Utviklingsplan 2030 der en stor del av økning i tjenestevolum 
legges til kommunene, vil naturligvis ha implikasjoner for ressurstilførsel og –fordeling mellom de to 
tjenestenivåene. Endringer som følge av samhandlingsreformen, herunder kommunal 
medfinansiering, vil også ha store implikasjoner.  

Økonomiske beveggrunner? 
I utviklingsplanen 2030 anslås forventet vekst i aktiviteten ved SSHF å være 31 prosent mens 
forventet rammeøkning er på 21 prosent. Dette utgjør i kroner 500 millioner kroner (uttrykt i 2014-
kr).  I Utviklingsplan 2030- plan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling side 41, 
anføres det at helseforetaket 

«…må løse våre oppgaver innenfor en ressursramme som er ca 25 % lavere enn i dag...» 

For å møte framtidig behov, anser helseforetaket at det er nødvendig med en betydelig vekst i 
kommunenes tilbud, særlig til pasientgrupper som i dag får døgntilbud i DPS og langtids 
døgnbehandling i TSB. Mer spesifikt angir de på side 41:  

«Helseforetakets relative nedgang i ressursvekst må kompenseres ved at kommunenes helse- og 
omsorgstjenester tar en større del av både behandlings- og omsorgsoppgavene.» 

Det kan derfor synes som at foreslått endring i oppgave og ansvarfordeling er motivert av 
økonomiske motiver. Det framkommer i planen at det fortsatt er store uløste utfordringer innen PH 
og TSB, både knyttet til udekket behov og forventet økt behov for disse tjenestene. 

Det framkommer ikke av planen hva som for helseforetaket vil være økonomiske besparelser av disse 
forslagene, heller ikke om det kommunale tilbudet vil være mindre eller mer ressurskrevende enn 
tilbudet i helseforetaket.  Som nevnt ovenfor, er det viktig å ikke miste totaliteten av synet: flytting 
av oppgaver uten tilsvarende sikring av økonomiske og personellmessige ressurser, kan bety at det 
samlede tilbudet til befolkningen på Agder svekkes. Dagens og framtidig finansiering av kommunale 
helse og omsorgstjenester må sees i lys av dette.   

Dagens tjenestetilbud 
I nedenstående angis kort noen størrelser som er interessant å ha i mente i den videre diskusjonen 
knyttet til konsekvenser av Utviklingsplan 2030 for kommunene på Agder.           

2 
 

samlede tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling som er interessant, og i mindre grad hvorvidt 
tjenestene er finansiert og administrert av kommune eller helseforetak.  

Et enkelt mål på omfang av tjenestetilbud er kroner anvendt. Kommuner og helseforetak anvender 
årlig betydelige økonomiske ressurser på tjenester innen psykisk helse og rusbehandling. God 
koordinering og samhandling mellom de to tjenestenivåene vil muliggjøre en best mulig utnyttelse av 
disse ressursene, både økonomiske men ikke minst personell- ressurser.  

Kommuner og helseforetak tilføres økonomiske ressurser basert på svært ulike fordelingsmodeller. 
Det er i planlegging av fremtidig tjenestetilbud til befolkningen viktig å ha dette i mente når en 
diskuterer endringer i ansvars og oppgavefordeling. Psykisk helsevern og TSB er i all hovedsak 
rammefinansiert der ramme fastsettes på bakgrunn av demografi og sosio-økonomiske karakteristika 
i befolkningen. Endringer som skissert i Utviklingsplan 2030 der en stor del av økning i tjenestevolum 
legges til kommunene, vil naturligvis ha implikasjoner for ressurstilførsel og –fordeling mellom de to 
tjenestenivåene. Endringer som følge av samhandlingsreformen, herunder kommunal 
medfinansiering, vil også ha store implikasjoner.  

Økonomiske beveggrunner? 
I utviklingsplanen 2030 anslås forventet vekst i aktiviteten ved SSHF å være 31 prosent mens 
forventet rammeøkning er på 21 prosent. Dette utgjør i kroner 500 millioner kroner (uttrykt i 2014-
kr).  I Utviklingsplan 2030- plan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling side 41, 
anføres det at helseforetaket 

«…må løse våre oppgaver innenfor en ressursramme som er ca 25 % lavere enn i dag...» 

For å møte framtidig behov, anser helseforetaket at det er nødvendig med en betydelig vekst i 
kommunenes tilbud, særlig til pasientgrupper som i dag får døgntilbud i DPS og langtids 
døgnbehandling i TSB. Mer spesifikt angir de på side 41:  

«Helseforetakets relative nedgang i ressursvekst må kompenseres ved at kommunenes helse- og 
omsorgstjenester tar en større del av både behandlings- og omsorgsoppgavene.» 

Det kan derfor synes som at foreslått endring i oppgave og ansvarfordeling er motivert av 
økonomiske motiver. Det framkommer i planen at det fortsatt er store uløste utfordringer innen PH 
og TSB, både knyttet til udekket behov og forventet økt behov for disse tjenestene. 

Det framkommer ikke av planen hva som for helseforetaket vil være økonomiske besparelser av disse 
forslagene, heller ikke om det kommunale tilbudet vil være mindre eller mer ressurskrevende enn 
tilbudet i helseforetaket.  Som nevnt ovenfor, er det viktig å ikke miste totaliteten av synet: flytting 
av oppgaver uten tilsvarende sikring av økonomiske og personellmessige ressurser, kan bety at det 
samlede tilbudet til befolkningen på Agder svekkes. Dagens og framtidig finansiering av kommunale 
helse og omsorgstjenester må sees i lys av dette.   

Dagens tjenestetilbud 
I nedenstående angis kort noen størrelser som er interessant å ha i mente i den videre diskusjonen 
knyttet til konsekvenser av Utviklingsplan 2030 for kommunene på Agder.           

3 
 

I henhold til offentlig statistikk var utgifter til psykisk helsevern (PH)  i spesialisthelsetjenesten kr 
3.797 pr innbygger på landsbasis i 20114. Sørlandet sykehus HF utgifter var anslagsvis kr 2.545 pr 
innbygger i 2010 (kilde StatRes, SSB). Uttrykt som andel av helseforetakets totale budsjett, utgjør PH 
en relativt større andel enn landsgjennomsnittet i samme periode. Helseforetaket prioriterer med 
andre ord PH, men siden helseforetakets samlede økonomiske rammen er relativt mindre pr 
innbygger enn i landet for øvrig blir kronebeløpet til PH lavere.  

Antall døgnplasser innen barn og ungdomspsykiatrien pr innbygger (yngre enn 18 år) er ca 70 prosent 
lavere enn landsgjennomsnittet, mens antall døgnplasser psykisk helsevern voksne er 4 prosent 
lavere en landsgjennomsnittet (Samdata, 2010). Gjennomsnittstall for døgnplasser gir ingen 
indikasjon på hva som er «riktig» nivå på tilbudet, men kan være nyttig å ha som bakteppe i den 
videre diskusjonen om framtidens tilbud på Agder.    

Antall pasienter i psykisk helsevern barn og unge som andel av innbygger yngre enn 18 år, er på 
Agder ca 12 prosent over landsgjennomsnittet (Samdata 2010).  Tilsvarende er antall pasienter innen 
psykisk helsevern voksne pr innbygger eldre enn 18 år, 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. 
Det store flertallet av pasienter innen PH voksne får sitt tilbud i offentlig virksomhet, anslagsvis 15 
prosent får et poliklinisk tilbud hos private avtalespesialister. Det er relativt får avtalespesialister på 
Agder sammenlignet med andre helseforetak i helseregionen.  

På Agder er det videre innen psykisk helsevern voksne, relativt mange døgnopphold og mange 
utskrivninger uttrykt som andel av befolkningen, mens liggetid er lavere sammenlignet med 
landsgjennomsnittet (Samdata 2010). Antall polikliniske konsultasjoner er 9 pst høyere. 

Andel innleggelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er på Agder 72 prosent høyere 
enn landsgjennomsnittet, og antall oppholdsdøgn er 27 prosent høyere enn landsgjennomsnittet 
(Samdata 2010). Private aktører står for 50 prosent av døgntilbudet mens helseforetaket selv gir nær 
100 prosent av det polikliniske tilbudet. 

Oppsummering dagens situasjon 
Befolkningen på Agder har et forbruk av tjenester innen psykisk helsevern og TSB som er over 
landsgjennomsnittet, der særlig forbruk av tjenester innen TSB er høyt.  

  

3. Utviklingsplan 2030 - Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 

Helseforetaket har utarbeidet en plan for pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 2030. Denne planen identifiserer en rekke faktorer som påvirker helseforetakets 
virksomhet. Disse kan kategoriseres som «ytre» og «indre»: 

 «Ytre» 

                                                           
4 Utgifter til psykisk helsevern voksne var i Helse Sør-Øst på kr 3.866 kr i 2011. Splitter en opp tallene 
ytterligere, var utgifter til psykisk helsevern for barn og unge kr 3.074 kr og for voksne kr 4.007. Kilde: 
SAMDATA 2011. 
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 Demografiske endringer 
 Epidemiologi 
 Fagutvikling 
 Teknologi 
 Samfunnsendringer 
 Økonomiske rammebetingelser 

«Indre» 

 Oppgavefordeling 
 Struktur 
 Nye behandlingstilbud og endret innhold i tjenester 
 Omstilling/omlegging av tjenestetilbud: økt poliklinisk behandling og redusert 

døgnbehandling. 
 Effektivisering 

 

Demografisk framskrivning av aktivitet - forutsetning  
I framskriving av aktivitet har en hensyntatt demografisk utvikling på Agder, dog er framskrivingen 
kun basert på dagens pasientpopulasjon i Klinikk for psykisk helse (PH og TSB) fordelt på kjønn, alder 
og diagnoser (og ikke befolkningen generelt). Implikasjonene av dette i forhold til eventuelle 
udekkede behov hos grupper av befolkningen på Agder er ikke diskutert i planen. Konkret kan en 
tenke seg at aldersgruppen 65 + år kan ha et underforbruk av PH og TSB, hvilket betyr at demografisk 
framskrivning ikke vil gi et godt bilde av framtidig behov hos denne aldersgruppen.  Dette vil særlig gi 
seg utslag på kommunenivå, ettersom alderssammensetning i befolkningen er ulik og demografisk 
utvikling likeså.  Det samme argumentet kan anføres for grupper som er  under kriminalomsorgen. 

Andre endringsfaktorer (ytre og indre) 
I utviklingsplanen identifiseres en rekke ulike endringsdrivere for framtidens spesialisthelsetjeneste 
tilbud innen PH og TSB. Noen av disse er:  

 Levekår 
 Epidemiologi: det forventes flere pasienter med dobbeltdiagnoser. For de øvrige 

sykdomskategorier forventes ikke insidens og prevalens å endres.  
 Endret forbruksmønster som følge av endrede forventninger i befolkningen 
 Ressurs tilfang, herunder også framtidig innføring av kommunal medfinansiering.  
 Endringer i kriterier for bruk av tvang, endringer i retts- og sikkerhetspsykiatri 
 Innføring av ny teknologi 
 Endring av behandlingstilbud: mindre bruk av døgnbehandling og økt bruk av poliklinikk, 

dag- og ambulant behandling. 
 Endring i oppgavefordeling: økt tilbud av omsorgstjenester i kommunene, økt bruk av 

midlertidige kommunale senger, brukerstyrte kommunale senger (s. 21).  



4 
 

 Demografiske endringer 
 Epidemiologi 
 Fagutvikling 
 Teknologi 
 Samfunnsendringer 
 Økonomiske rammebetingelser 

«Indre» 

 Oppgavefordeling 
 Struktur 
 Nye behandlingstilbud og endret innhold i tjenester 
 Omstilling/omlegging av tjenestetilbud: økt poliklinisk behandling og redusert 

døgnbehandling. 
 Effektivisering 

 

Demografisk framskrivning av aktivitet - forutsetning  
I framskriving av aktivitet har en hensyntatt demografisk utvikling på Agder, dog er framskrivingen 
kun basert på dagens pasientpopulasjon i Klinikk for psykisk helse (PH og TSB) fordelt på kjønn, alder 
og diagnoser (og ikke befolkningen generelt). Implikasjonene av dette i forhold til eventuelle 
udekkede behov hos grupper av befolkningen på Agder er ikke diskutert i planen. Konkret kan en 
tenke seg at aldersgruppen 65 + år kan ha et underforbruk av PH og TSB, hvilket betyr at demografisk 
framskrivning ikke vil gi et godt bilde av framtidig behov hos denne aldersgruppen.  Dette vil særlig gi 
seg utslag på kommunenivå, ettersom alderssammensetning i befolkningen er ulik og demografisk 
utvikling likeså.  Det samme argumentet kan anføres for grupper som er  under kriminalomsorgen. 

Andre endringsfaktorer (ytre og indre) 
I utviklingsplanen identifiseres en rekke ulike endringsdrivere for framtidens spesialisthelsetjeneste 
tilbud innen PH og TSB. Noen av disse er:  

 Levekår 
 Epidemiologi: det forventes flere pasienter med dobbeltdiagnoser. For de øvrige 

sykdomskategorier forventes ikke insidens og prevalens å endres.  
 Endret forbruksmønster som følge av endrede forventninger i befolkningen 
 Ressurs tilfang, herunder også framtidig innføring av kommunal medfinansiering.  
 Endringer i kriterier for bruk av tvang, endringer i retts- og sikkerhetspsykiatri 
 Innføring av ny teknologi 
 Endring av behandlingstilbud: mindre bruk av døgnbehandling og økt bruk av poliklinikk, 

dag- og ambulant behandling. 
 Endring i oppgavefordeling: økt tilbud av omsorgstjenester i kommunene, økt bruk av 

midlertidige kommunale senger, brukerstyrte kommunale senger (s. 21).  

4 
 

 Demografiske endringer 
 Epidemiologi 
 Fagutvikling 
 Teknologi 
 Samfunnsendringer 
 Økonomiske rammebetingelser 

«Indre» 

 Oppgavefordeling 
 Struktur 
 Nye behandlingstilbud og endret innhold i tjenester 
 Omstilling/omlegging av tjenestetilbud: økt poliklinisk behandling og redusert 

døgnbehandling. 
 Effektivisering 

 

Demografisk framskrivning av aktivitet - forutsetning  
I framskriving av aktivitet har en hensyntatt demografisk utvikling på Agder, dog er framskrivingen 
kun basert på dagens pasientpopulasjon i Klinikk for psykisk helse (PH og TSB) fordelt på kjønn, alder 
og diagnoser (og ikke befolkningen generelt). Implikasjonene av dette i forhold til eventuelle 
udekkede behov hos grupper av befolkningen på Agder er ikke diskutert i planen. Konkret kan en 
tenke seg at aldersgruppen 65 + år kan ha et underforbruk av PH og TSB, hvilket betyr at demografisk 
framskrivning ikke vil gi et godt bilde av framtidig behov hos denne aldersgruppen.  Dette vil særlig gi 
seg utslag på kommunenivå, ettersom alderssammensetning i befolkningen er ulik og demografisk 
utvikling likeså.  Det samme argumentet kan anføres for grupper som er  under kriminalomsorgen. 

Andre endringsfaktorer (ytre og indre) 
I utviklingsplanen identifiseres en rekke ulike endringsdrivere for framtidens spesialisthelsetjeneste 
tilbud innen PH og TSB. Noen av disse er:  

 Levekår 
 Epidemiologi: det forventes flere pasienter med dobbeltdiagnoser. For de øvrige 

sykdomskategorier forventes ikke insidens og prevalens å endres.  
 Endret forbruksmønster som følge av endrede forventninger i befolkningen 
 Ressurs tilfang, herunder også framtidig innføring av kommunal medfinansiering.  
 Endringer i kriterier for bruk av tvang, endringer i retts- og sikkerhetspsykiatri 
 Innføring av ny teknologi 
 Endring av behandlingstilbud: mindre bruk av døgnbehandling og økt bruk av poliklinikk, 

dag- og ambulant behandling. 
 Endring i oppgavefordeling: økt tilbud av omsorgstjenester i kommunene, økt bruk av 

midlertidige kommunale senger, brukerstyrte kommunale senger (s. 21).  

5 
 

 

Framtidige endinger i tjenestene.  
 

 DPSer skal i framtiden ikke tilby døgnbehandling.   

Tar en utgangspunkt i dagens tilbud, er den største andelen liggedøgn knyttet til pasienter med 
affektive lidelser (F30-39), nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-49) samt 
personlighets- og atferdsforstyrrelser. Med utgangspunkt i virksomheten pr 2011, utgjør dette 94 
DPS senger (ref. tabell 8 i Arb.plan).  Det er i planen ikke redegjort for de faglige beveggrunnene for 
en omlegging av behandlingstilbud for disse pasientene fra døgnbehandling til dag, poliklinikk og 
ambulante tjenester.  

Ventelig vil det være store implikasjoner for utforming av det kommunale tilbudet til disse 
pasientene. Dersom dette er personer som allerede har et bo- og behandlingstilbud i kommunene, vil 
en slik dreining som foreslått i planen ikke nødvendigvis bety at kommunene må framskaffe flere 
senger, men at innholdet og tjenestene rund disse må endres og styrkes. Herunder også kompetanse 
hos personell.  Det er uansett klart at det er ressurskrevende å gi døgnbehandling: det binder opp 
mye personell og ressurser. Det vil videre klart være små-drifts ulemper i kommunene knyttet til 
dette. Det er med andre ord ikke gitt at en overføring fra helseforetak til kommuner vil medføre en 
samfunnsøkonomisk ressursbesparelse, kanskje tvert i mot. Imidlertid kan det være andre momenter 
som trekker i motsatt retning, eksempelvis opplevd bedre kvalitet for bruker.   

Det framkommer ikke av planen hvor mange brukere det er som vil bli direkte berørt av denne 
omleggingen, heller ikke hvilke kommuner som særlig vil måtte dekke opp for redusert 
døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, og for hvilke diagnosegrupper. 

 

SSHF planlegger med en spissing og ytterligere spesialisering av sitt tjenestetilbud, og vil dreie 
tilbudet fra døgnbehandling til økt poliklinisk behandling. Dersom en kun ser på endringsfaktorer 
(dvs. ikke demografisk endringer), planlegges det med en reduksjon i antall liggedøgn på 65 prosent 
sammenlignet med dagens (2011) forbruk og tjenestetilbud, dvs. 55 828 liggedøgn. Det er særlig 
innen psykisk helsevern voksne at en forventer en endring. All døgnbehandling i regi av DPS er 
planlagt avviklet. Det antydes videre at noen av de polikliniske aktivitetene som pr i dag drives i DPS 
kan overføres til kommunene. 

Demografisk framskrivning av befolkningsvekst på Agder viser at det med utgangspunkt i dagens 
forbruk av tjenester innen psykisk helsevern og TSB, forventes en økning i antall liggedøgn på 26 
prosent (+22 551 liggedøgn), hvilket tilsvarer 73 ekstra senger. En avvikling av døgnbehandling i DPS 
vil utgjøre 36 542 oppholdsdøgn dersom en hensyntar forventet demografisk utvikling (ref.  side 16 i 
planen).   

Oppsummeringsvis: hensyntatt økt behov som følge av forventet endring i demografi og endringer i 
tjenestetilbud, så vil forslaget i utviklingsplanen angitt til å innebære en reduksjon på totalt 39 
prosent (tilsvarende 33. 277 liggedøgn).   

Fordelt på tjenesteområder ser forslaget slik ut:  
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 + 65 % polikliniske undersøkelser 
 Antall liggedager : - 39 % 

o Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA): -21 % 
o Distriktspsykiatriske sentre (DPS):  - 100%  
o Barne- og ungdomspsykiatri (ABUP): + 63 % 
o Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (ARA): +7,5 % 

Aktivitet 
pr 2011 

Ant. 
Døgnopphold 

Antall 
liggedager 

Endring i antall liggedager 
SSHF (hensyntatt forventet 
demografi og 
endringsfaktorer) 

ARA 788 18 612 1 388 
DPS 1 698 28 994 -28 994 
PSA 2 243 37 227 -6 561 
ABUP 110 1 410 890 
Totalt 4 839 86 243 -33 277 
 

Det er med andre ord særlig innen psykisk helsevern voksne at det planlegges med en betydelig 
reduksjon i antall liggedøgn: totalt 35.551døgn. Parallelt med dette skal poliklinisk, ambulant og dag 
tilbudet styrkes.  

Implikasjoner:  

Kommunene på Agder vil i framtiden ta et større ansvar for pasienter som i dag får et døgntilbud i 
DPS. Hvor mange personer som dette utgjør og konsekvenser for utforming og dimensjonering av 
tilbud i kommunehelsetjenesten, er ikke problematisert. Endring i oppgavefordeling vil muligens også 
ha konsekvenser for behov for akuttinnleggelser i psykiatrisk sykehusavdeling. Dette er heller ikke 
problematisert i planen.  

En økende andel eldre i befolkningen vil ventelig øke behovet for psykisk helsetjenester. Tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak være poliklinisk og dels også ambulant, også innen 
alderspsykiatri. Stadig flere eldre blir boene hjemme lengre. Bevissthet rundt psykiske lidelser og 
kompetanse i førstelinjetjenesten vil derfor være sentral. Dersom det pr i dag er et underforbruk av 
PH blant eldre, vil demografisk framskriving underestimere faktisk behov for tjenester.      

Innen TSB er det planlagt med en ytterligere spesialisering og spissing av tjenestene. Løst formulert 
kan en si at kommunal rusomsorg blir veien inn og ut av TSB: kommunene til dels større ansvar for 
forebygging, tidlig behandling, rehabilitering og tilpasset botilbud. I planen forslås det at en større 
andel av døgnbaserte rehabiliteringsoppgaver overføres til kommunene. Det er ikke anført faglige 
eller andre argumenter for hvorfor. Videre er det angitt hvor mange pasienter dette kan gjelde, 
heller ikke hvordan en ser for seg tjenesteinnhold, samhandling eller kompetanseoverføring. 
Økonomiske implikasjoner er heller ikke omtalt.  

Det forventes en økning i dobbeltdiagnoseproblematikk som fordrer systematisk utredning og 
integrert behandling av rus-, psykisk- og somatisk lidelse på tvers av organisatoriske skillelinjer.  
Bruken av ulike former for medikamentell behandling ved avhengighet vil trolig øke og med det også 
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behovet for langvarige og koordinerte tjenester. Ansvar for legemiddelassistert behandling er 
foreslått overført til kommunene. 

Annet 
Det er i beregning av framtidig kapasitetsbehov innen somatisk behandling, lagt til grunn en 
antakelse om at: 

«20 % av liggedagene for pasienter innlagt i somatiske avdelinger med psykisk sykdom kan 
behandles i kommunene.»  

 sitat side 53 i Utviklingsplanen. Hvor mange liggedager det her er snakk om er ikke angitt, heller ikke 
hvilke type sykdom eller pasienter som dette gjelder, er ikke angitt i plandokumentet.  
 

4. Framtidig driftsmodell 
Sykehuspsykiatrien skal spisses, det samme skal TSB. Det er ikke umiddelbart klart hva som skal 
legges av oppgaver og funksjoner i Regionale helsesentre (RHS).  

5. Diskusjon 
Det må være et utgangspunkt at en i planlegging for framtiden sikrer en helsetjeneste som gir 
befolkningen på Agder et best mulig tilbud. I diskusjon av ansvars- og oppgave fordeling mellom 
første og andre linjetjenesten må en ha pasientens beste i fokus. Dernest må en søke å identifisere 
områder hvor en kan få til en arbeidsdeling og en samhandling som er effektiv – og det på områder 
som er særlig prioritert. Hva som prioriteres må være omforent. Eksempelvis kan dette være utsatte 
eller prioriterte grupper eller tjenesteområder hvor samhandling vil frigjøre ressurser; det være seg 
personell, kompetanse, realkapital og ikke minst økonomiske ressurser. Hvordan sikre at 
”løsningene” gir bedre helsetjenester til brukerne til en lik eller lavere kostnad, og hvordan sikre 
målet om likeverdig helsetjenestetilbud uavhengig av bostedskommune ? 

Endringer som skissert i utviklingsplanen vil ha store økonomiske implikasjoner for kommunene. 
Videre vil det fordre rekruttering av personell og oppbygging av kompetanse. Dette vil på kort sikt 
bety at helseforetak og kommuner vil konkurrere om de samme (knappe) ressursene, men trolig vil 
en spissing av tjenestene i helseforetaket kunne frigjøre noen personellressurser (særlig i 
døgnposter). Kommunene på Agder har ulik geografisk nærhet til dagens DPS lokalisering, og vil 
kunne oppleve utfordringer i forhold til å rekruttere høykompetent arbeidskraft. Det kan derfor 
stilles spørsmål til om forslagene i planen er robuste i forhold til dagens kommunestruktur.   

- Avvikling av døgntilbud i DPS. Det framkommer ikke om en parallelt med dette vil dreie 
ressursbruk i retning av PSA for å sikre et døgntilbud til alvorlig syke pasienter med psykose 
og stor funksjonssvikt (nedsatt funksjonsevne ift ADL-funksjoner, kognitiv svikt osv).  

- Alderspsykiatri. Se dette i lys av planlagt reduksjon i somatiske avdelinger der en planlegger 
med en reduksjon på 20 prosent. Flere eldre i befolkningen vil implisere at flere har 
sammensatte lidelser. Det er uklart om en i planperioden planlegger med en faktisk 
reduksjon som er høyere enn de ovenfor nevnte 20 prosent (uklart om det tas utgangspunkt i 
dagens bruk eller om en har tatt hensyn til demografisk endringer. ) 

- Eldre med psykiske lidelser (ikke alderspsykiatri) – disse har i dag bare i liten grad hatt et 
tilbud i DPS. Endring i demografi i retning av flere eldre forventes at det også er økt behov for 
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behandlingstilbud. Skal disse i framtiden gis et poliklinisk tilbud i regi av DPS’er eller i 
kommunene?  

 

Det er en rekke organisatoriske og økonomiske forhold som kan virke begrensende for samhandling. 
Ulike kommuner kan ha ulik opplevelse av ”problemer” og ulik mulighet til å yte gode tjenester som 
følge av økonomi, kompetanse, kapasitet og befolkningsgrunnlag.  
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Bakgrunn for saken 
 
I høringsbrev datert 05. 09. 2014, ber Sørlandet sykehus HF om høringsinnspill til sin 
Strategiplan for 2015-17. De ber om innspill til både planprosessen og innhold i 
høringsdokumentet. Kristiansand kommune har innarbeidet høringsuttalelsen i en egen 
høringsmal, slik sykehuset har bedt om. Malen følger kapittelinndelingen i strategiplanen. 
Siden mange områder behandles flere steder i planen, ut fra noe forskjellig innfallsvinkel, 
bærer også høringsinnspillene preg av noe gjentakelse. Dette er forsøkt begrenset ved å 
bruke henvisninger.   
 
Strategiplanarbeidet har foregått parallelt med utarbeiding av SSHF utviklingsplan 2030, 
grunnlagsmaterialet fra denne har vært benyttet som bakgrunn i strategiarbeidet.  
Til grunn for Kristiansand kommunes høringsinnspill til strategiplanen ligger derfor også de 
faglige vurderinger som fremkommer i høringsinnspillene til Utviklingsplan 2030.  
 
Det oppleves som problematisk at SSHF allerede i denne strategiperioden begynner å 
materialisere forslag fra U2030, før denne er vedtatt. Dette gjelder spesielt på rus- og psykisk 
helsefeltet.    
 
Strategiplanen for Sørlandet sykehus HF (SSHF) 2015-2017 skal peke ut retning og vise 
hvordan foretaket vil gjøre overordnede valg og prioriteringer for å nå sine mål. Planen skal 
skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tjenestetilbudet til pasienter, for 
medarbeidere, samarbeidsparter, samfunn og befolkningen for øvrig. Samtidig skal planen gi 
nødvendig handlingsrom for videreutvikling av SSHFs virksomhet, i tråd med endringer i 
rammebetingelser og befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.  
 
SSHF sin strategiske plan bygger på nasjonale, regionale og lokale føringer og tar hensyn til 
endringer i befolkningens behov og forventninger, utvikling av medisinsk metode og teknologi 
og endringer i rammevilkår. Planen rulleres hvert 3 år.  
 
Interne premisser som er lagt til grunn er som følger:   

 Fødetilbud videreføres ved alle tre lokasjoner  
 Akuttmottak videreføres ved alle tre lokasjoner  
 Barnetilbud videreføres ved SSK og SSA  
 Trombolytisk slagbehandling ved alle tre lokasjoner  

 
Generelle innspill  
Strategiplanens struktur 
Plandokumentet gir en god forståelse av at sykehuset tar utgangspunkt i utfordringsbildet og 
utleder sine strategiske satsningsområder fra dette. Verdigrunnlag og fagetisk plattform 
ligger til grunn. Det som imidlertid kan fremstå litt uklart er hvilken rolle og rangering de 
såkalte fokusområdene har i oppbyggingen av strategien. Her fremkommer prioriteringer og 
presiseringer som ikke åpenbart korresponderer med strategiske satsingsområder. En 
leserveilening som forklarte planens oppbygging og interne struktur ville vært oppklarende.  
  
Innspill til prosess   
Prosessen knyttet til selve strategiplanarbeidet har vært svært omfattende med til sammen 
13 arbeidsgrupper. Det har vært kommunal representasjon i de fleste arbeidsgrupper og i 
styringsgruppen har det vært en representant for hver av de 5 kommunesammen-
slutningene. Det har vært krevende fra kommunal side å stille med representasjon i alle 
disse gruppene samtidig som det også har pågått arbeid i tilknytning til Utviklingsplan 2030. I 
forbindelse med disse prosessene opplevde kommunene det nødvendig å tydeliggjøre det 
kommunale mandat ved representasjon. I styringsgruppemøte for U2030 16.12. 2013 sak; 
4/16 ble kommunal rolle og representasjon i samarbeidet med SSHF drøftet. Som grunnlag 
for drøftingen var det utarbeidet et eget notat. Man ble omforent med at 
kommunerepresentantene representerer kommuneperspektivet, men at de ikke kan binde 
opp eller forplikte den enkelte kommune.  
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Fremtidige prosesser: Utnytte lovpålagte og etablerte strukturer   
Utvikling av samhandling mellom primær- og spesialistnivå er helt essensielt for fremtidig 
bærekraft innenfor helsefeltet. Effektiv organisering av samhandlingen som fundament for 
utvikling er nødvendig. I fremtidige prosesser ser Kristiansand det som nødvendig at det 
legges vekt på systematisk bruk og bedre utnyttelse av de formaliserte samarbeidsarenaene 
mellom nivåene. Dette omfatter: Overordnet strategisk samarbeidsorgan (OSS)  og regionalt 
samarbeidsorgan (RS), slik det også stilles krav om i den lovpålagte, overordnede 
samarbeidsavtalen mellom sykehuset og kommunene.  Det er opprettet en rekke fagutvalg 
med representasjon fra begge nivå. Kristiansand kommune finner det hensiktsmessig at en 
sammen vurderer disse utvalgenes funksjon og mandat i videre planprosesser. 
 
Når det gjelder forslag i strategiplanen som innbefatter endringer i oppgave- og 
ansvarsstrukturer, vil det være viktig at en forholder seg til de lovpålagte avtalene og særskilt 
delavtale 1 som omfatter oppgave og ansvarsfordeling og prosesser forbundet med 
endringer.   
 
Kristiansand ønsker i det videre å ha fokus på samarbeid der en legger til grunn felles 
forståelse for utfordringsbildet og på denne bakgrunn definere hva som bør løses sammen 
av utfordringer og drøfte retning for utvikling. 
 
Når det gjelder de finansielle virkemidlene i tilknytning til Samhandlingsreformen er disse 
endret. Fra 2015 fjernes kommunal medfinansiering. De økonomiske virkemidlene som 
opprettholdes er finansiering knyttet til kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og kommunens 
plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter. Samtidig foreslår regjeringen i Statsbudsjettet 
for 2015 en videreføring av en stor aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten. Dette er forhold 
som er viktig å ta hensyn til i den videre samhandlingen. Kristiansand kommune ønsker i det 
videre samarbeidet at en sammen løfter utfordringer omkring økonomiske rammebetingelser 
og virkemidler som kan stimulere til samarbeid inn i nasjonale prosesser, både nasjonal 
helse- og sykehusplan og primærhelsemeldingen.    
 
I strategiplanens pkt. 2.3.1.3. fremkommer det at SSHF sammen med kommuner og andre 
aktuelle samarbeidsparter vil utarbeide konkrete handlingsplaner i løpet av 2015.  Planene 
skal skissere resultatmål, prioriterte oppgaver, arenaer for praktisk samhandling, samt 
ressursmessige og organisatoriske forutsetninger på følgende områder: 
   

 Helhetlige og sammenhengende pasientforløp 
 Ambulante og desentraliserte tjenester – tilgjengeliggjøre kompetanse 
 Digital samhandling 
 Folkehelse og forebygging 

Dette fremstår som viktige områder; de kommenteres utfyllende i høringsmatrisen. Hvordan 
samarbeidet omkring dette skal innrettes forventes drøftet i overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg, slik at det kan planlegges på en konstruktiv og ressurseffektiv måte.   
 
Høringsmatrise med innspill fra Kristiansand kommune 
  
Referanse 
til kapittel i 
hørings-
dokument 

 
Kommentarer og innspill 

1.1 Visjon verdier og etikk 
Visjonen til Sørlandet sykehus «Trygghet når du trenger det mest» har stått seg 
godt gjennom flere år, men det er mulig at utfordringsbildet peker i retning av 
behov for en revisjon hvor en mer fremoverlent holdning signaliseres. 
Brukermedvirkning fremstår litt svakt formulert under verdien respekt, men det 
fremgår likevel tydelig under punkt 3.1.2 hvordan man tenker å ivareta 
brukermedvirkning på systemnivå. 
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mellom nivåene. Dette omfatter: Overordnet strategisk samarbeidsorgan (OSS)  og regionalt 
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Høringsmatrise med innspill fra Kristiansand kommune 
  
Referanse 
til kapittel i 
hørings-
dokument 

 
Kommentarer og innspill 
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Brukermedvirkning fremstår litt svakt formulert under verdien respekt, men det 
fremgår likevel tydelig under punkt 3.1.2 hvordan man tenker å ivareta 
brukermedvirkning på systemnivå. 
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Sykehuset beskriver et utvalg av etiske dilemma i punkt 1.1.3. Kravet til etisk 
refleksjon på alle nivå i helsevirksomheter vil øke i takt med kompleksitet i 
sykdomsbilde. En støtter sykehusets vektlegging av etisk refleksjon og praksis. 
Etiske problemstillinger på rus- og psykisk helsefeltet, samt i arbeidet rettet mot 
barn og unge kan med fordel vies større oppmerksomhet i denne forbindelse. 

1.2 Hva påvirker utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
Generelle kommentarer 
Det er en ønsket retningsangivning at Sørlandet sykehus vil tilby mer 
ambulante- og desentraliserte tjenester. Dette kan bidra til gode pasientforløp, 
kompetansedeling og samhandling. Det er imidlertid viktig at sykehuset er 
tydelige på kvalitativt, faglig innhold i de spesialiserte helsetjenestene som skal 
tilbys ambulant og desentralisert. Disse tjenestene skal supplere 
primærhelsetjenesten som allerede jobber etter disse prinsippene, på en 
hensiktsmessig måte for pasienter og pårørende. 
 
Det vil være relevant at en strategiplan omtaler omlegging av metodisk 
tilnærming (her: økt bruk av ambulante og desentraliserte tjenester) som en 
endringsdrivende faktor. Endring i tilnærming vil ikke bare påvirke utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten, men også berøre primærhelsetjenestene og forholdet 
til private leverandører av helsetjenester. Betraktet som en endringsdriver, vil 
sammenhengen til prioriteringsdiskusjonen også bli tydeligere. Avhengig av 
hvilke spesialiserte tjenester som tilbys ambulant, vil likhet eller ulikhet i det 
helhetlige helsetilbudet på Agder kunne endres fra i dag. En dreining av 
tjenestetilbudet i retning av mer ambulant virksomhet, vil bety reduksjoner i 
andre deler tjenestetilbudet, med mindre en aktivitetsøkning totalt skal 
finansiere ordningene. Ambulant virksomhet er kostnadskrevende med hensyn 
til transport og tidsbruk. Som et prioritet tiltak innenfor området «Samhandling 
for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet» mener en det er viktig at 
sykehuset har en bevissthet rundt nevnte forhold. 
 
Det forventes videre at sykehuset tar hensyn til kommunenes felles bekymring 
og sterke betenkeligheter ved den omfattende retningsendringen som 
Utviklingsplan 2030 beskriver på rus- og psykisk helsefeltet. Det forventes at 
man ikke påbegynner nedbygging av sengekapasitet før dette er forsvarlig 
vurdert og sett i sammenheng med kommunale tilbud og rammebetingelser. 
Utvikling av innhold og innretning av tilbudet på rus- og psykisk helsefeltet må 
foregå i overenstemmelse med gjeldende avtaleverk mellom partene. Se mer 
om dette under punkt 2.3 i denne høringsuttalelsene. For øvrig vises til 
Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030 som behandler rus- og 
psykisk helsefeltet inngående.  
 
I punkt 1.2.3 fremkommer de kriteriene SSHF har valgt for å kunne sortere og 
prioritere alternative løsninger innbyrdes (fotnote 3) Dette er en videreføring av 
kriteriemodellen som lanseres i U2030 og som det er påpekt vesentlige 
begrensninger og svakheter ved i den eksterne analysegjennomgangen som er 
foretatt. 
 
Utfordringer og muligheter- de viktigste driverne 2015-17 
Det er lite sannsynlig at økning i levealder vil medføre en relativ nedgang i 
etterspørsel og forbruk av helsetjenester. Tvert imot er tilgang til helsetjenester 
en av årsakene til forlenget levealder.  
Den demografiske utviklingen viser at det blir flere eldre med sammensatte 
helseutfordringer der endring i èn tilstand vil ha påvirkning på de andre. Det er 
viktig at sykehuset tar tilstrekkelig hensyn til dette med tanke på 
kompetanseutvikling og samhandling på tvers av fagmiljøene, slik at pasientene 
får en integrert behandling. En vil oppfordre sykehuset til å vektlegge det 
geriatriske tilbudet i langt større grad, gjennomgående i planen. 



 

5 
 

Ulikhet i helse og da særlig problemstillinger relatert til psykisk helse, kunne 
med fordel vært omtalt særskilt. Personer med psykiske lidelser lever 15- 20 år 
kortere enn resten av befolkningen. Personer med alvorlige psykiske lidelser er 
generelt mindre fysisk aktive, røyker mer og har et dårligere kosthold enn 
andre. Vi vet også at dårligere økonomi bidrar til å svekke helsen. I tillegg går 
denne gruppen ofte på legemidler som har store fysiske konsekvenser, som for 
eksempel vektøkning. Mennesker med psykisk lidelser har betydelig høyere 
risiko for hjerte og karsykdommer. Dette gjelder spesielt unge pasienter og er 
sannsynligvis den viktigste årsaken til at psykisk syke har kortere forventet 
levealder enn resten av befolkningen. Dette er forhold man gjerne drøfter i det 
videre samarbeidet rundt folkehelsearbeid og forebyggende tiltak.  
 
Det er svært viktig at psykisk og somatisk helse sees bedre i sammenheng enn 
tilfellet er i dag. Dette er en felles faglig utfordring for sykehus og kommuner. 
 
Parallelt med å ta brukermedvirkning på alvor vil det bli mer krevende å 
kommunisere behovet for å prioritere tildeling av helsetjenester til brukere med 
høye forventninger. 
 
Planen omtaler overbehandling, men problematiserer ikke dette på en måte 
som gir inntrykk av hvordan sykehuset vil forholde seg strategisk til dette. Det 
ville styrket planen og fremhevet et handlingsrom for å prioritere og utvikle 
spesialisthelsetjenesten der det er mest behov og ut fra kunnskapsbasert 
kompetanse. Diskusjonen rundt områder hvor det forekommer underbehandling 
ville vært naturlig å se i sammenheng med dette. Det skisseres at sykehuset 
skal foreta en systematisk gjennomgang av forbruk av SSHFs helsetjenester, 
men det forventes en oppfølging av dette i perioden, relatert til ovennevnte 
prioriteringsdiskusjon. Kommunene vil ha en sentral rolle i denne diskursen. 
 
Sykehuset peker på endringer vedrørende pasientrollen og nevner fritt 
sykehusvalg. Det vil være en styrke om sykehuset her drøfter hvordan 
endringer vedørende fritt behandlingsvalg på rus- og psykisk helsefeltet vil slå 
ut og hvilke konsekvenser det kan få for de spesialiserte tjenestene til ulike 
målgrupper.  
 
Innbyggernes ansvar for egen helse, samt helsefremmende arbeid og 
rehabilitering bør nevnes som vesentlige momenter, i tillegg til de implikasjoner 
det bør ha for samhandlingen fremover, punkt 1.2.4.5  
 
I omtalen av minoritetsspråklige bør de særskilte utfordringene som er knyttet til 
traumebelastning i kombinasjon med språkbarrierer understrekes. 
Det er positivt at sykehuset er opptatt av hvordan samhandlingen med 
fastlegene kan bedres. Det er viktig at man i utviklingen av legesamarbeidet 
forholder seg til overordnet og forpliktende avtaleverk og sørger for at det 
faglige samarbeidet utvikler seg i angitte strategiske retninger. Hvis man i 
perioden vurderer å etablere flere arenaer for samhandling må dette 
implementeres/henge sammen med eksisterende strukturer.  
 
Felles behandlingslinjer på tvers av nivåene innebærer en tydeliggjøring av 
ansvar og oppgaver. Dette er positivt med tanke på å øke kunnskapen om 
hverandres kompetanse og roller. Pasienten kan bedre sikres riktige helse- og 
omsorgstjenester fra begge nivå på denne måten.  
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Strategiske satsingsområder i 2015-17 

 
2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet – trygghet når du trenger det mest 

Det er uklart om sykehuset bruker pasientforløp og behandlingslinjer som 
synonymer eller skiller på innhold i disse, gjennomgående i dokumentet. Dette 
bør gjøres tydelig.  
 
Prosessen for kvalitetsforbedring er godt beskrevet med tydelige og 
tiltaksrettede underpunkt. 

2.2 Kultur for helhet 
Innføring av felles adresse for henvisninger, felles ventelister, medikamentlister 
og kliniske fagprosedyrer er tiltak som imøteses og støttes.  
 
Det er positivt at sykehuset har fokus på robuste fagmiljø. Breddekompetanse 
bør tillegges særlig stor vekt når det gjelder triagering i akuttmottak og 
vurderinger ved indremedisinske problemstillinger. Siden andel eldre med et 
sammensatt sykdomsbilde vil øke er dette særskilt viktig i en helhetlig 
pasienttilnærming. Utviklingsarbeid på dette området bør starte nå. 
 
Det er viktig at sykehuset fremstår bevisst på sitt ansvar for å yte likeverdige 
tjenester til befolkningen i hele Agder. Dette tydeliggjør også at sykehuset som 
en sentral helseaktør spiller en viktig rolle i regionsutviklingen. 
Omdømmebygging er fokusert gjennom å fremstå som ett sykehus, ved alle tre 
lokasjoner. Dette er utfordrende, men avgjørende for å signalisere at Sørlandet 
er en kraftfull region på helsefeltet. I det nasjonale arbeidet med ny helse- og 
sykehusplan vil dette, kombinert med god samhandling med kommunene, 
antakelig være en avgjørende faktor for å sikre bærekraftige helsetjenester til 
befolkningen på Agder.   

2.3 Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet  
Kommunen er av den oppfatning at det først og fremst er på områder som 
direkte berører og forutsetter samhandling at gjensidig høring til planverk er 
betydningsfulle. I det videre blir det selvsagt også viktig at kommunen inviteres 
inn når sykehuset skal utforme konkrete handlingsplaner. For at deltakelse skal 
bli mulig, treffsikker og effektiv er det viktig at sykehuset er bevisst på hvilke 
områder som forutsetter samarbeid og felles tiltaksutvikling. Det er viktig at 
sykehuset forholder seg til den kommunale strukturen og har forståelse for de 
rammene som ligger til grunn for mandatene til ulike representanter.  
 
Kommunen er opptatt av at satsinger er i tråd med et utfordringsbilde og en 
prioritering man er omforent med. Her er det rom for bedre samhandling, noe 
arbeidet med utviklingsplan 2030 har vist. 
    
Sykehuset skisserer fire satsingsområder innenfor samhandling som det skal 
utarbeides konkrete handlingsplaner for i løpet av 2015: 

 Helhetlige og sammenhengende pasientforløp 
 Ambulante og desentraliserte tjenester 
 Digital samhandling 
 Folkehelse og forebygging 

 
En stiller seg positive til at sykehuset prioriterer satsingsområder, men med 
følgende presisering: De to førstnevnte områdene må forstås hovedsakelig som 
virkemidler, mens de to sistnevnte er sentrale utfordringsområder. Digital 
samhandling og folkehelsearbeid krever svært tett samhandling mellom 
forvaltningsnivåene fremover, både på kort og lengre sikt.  
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Sykehuset påpeker selv at en økt satsing på ambulante og desentraliserte 
tjenester krever en faglig vurdering av hvilke pasientgrupper dette vil være mest 
hensiktsmessig for. Det bør ikke fremstå som en isolert målsetting/prioritering. 
En vil sterkt oppfordre til at disse vurderingene gjøres i forkant og ligger til grunn 
for å utarbeide mandat for en handlingsplan. Kristiansand kommune har i 
høringsuttalelse til U2030 påpekt at analysene som er gjort på rus- og psykisk 
helsefeltet er for svake og lite nyanserte til å fastslå at den radikale endringen 
på disse feltene kan iverksettes uten en meget høy risiko for pasienter og 
pårørende. Analyser må være kunnskapsbaserte, vurdere det helhetlige 
tjenestetilbudet og ta hensyn til begrensinger og muligheter hos begge 
forvaltningsnivå og hos de ulike pasientgrupper og deres pårørende. Sykehuset 
bes ta særlig hensyn til barneperspektivet i alle vurderinger. 
 
Kommunene har ulik erfaring med ambulante og desentraliserte 
spesialisthelsetjenester. Ofte er aksjonsradius begrenset, dette kan være til 
hinder for likeverdige tjenester. Hvis de ambulante tjenestene derimot følges 
opp likt, på tross av avstand til hjemkommune, kan det være en svært god 
ordning som fremmer samhandling rundt pasienten og bidrar til gjensidig 
kompetanseoverføring. Sykehuset oppfordres til å basere det videre arbeidet 
med handlingsplaner på eksisterende erfaringer.   
 
Sammenhengende tjenester til ROP-pasienter er utilstrekkelig utviklet og dette 
er et felles ansvar for nivåene. Nye tiltak er under etablering og disse kan ikke 
prøves ut på en sikker måte med mindre sykehuset opprettholder en forsvarlig 
sengekapasitet. Nedbygging av sengekapasitet må derfor ikke skje i løpet av 
gjeldende planperiode. Kristiansand kommune kan ikke se hvordan nedbygging 
av sengekapasitet kan håndteres forsvarlig uten at kommunene etablerer 
nye/forsterker eksisterende tiltak. Dette kan ikke skje uten endringer i 
kommunenes økonomiske rammer og uten at det ivaretas gjennom avtaleverket 
som er etablert. Det finnes ikke nasjonale signaler som peker i denne retning. 
(Jfr. Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030)    
 
Når det gjelder arbeidet med helhetlige og sammenhengende pasientforløp vil 
en påpeke at samhandlingen med strategisk nivå i kommunene som har ansvar 
for fastlegeordningen og administreringen fastlegeforskriften må ivaretas. 
Praksiskonsulentordningen er sentral men ikke tilstrekkelig for å nå 
målsettingene på dette området. 
 
Når det gjelder rus- og psykisk helsefeltet vil en be sykehuset rette 
oppmerksomhet også mot den interne samhandlingen, slik at pasienter ved 
SSHF får sammenhengende spesialiserte tjenester fra begge fagdisipliner når 
de trenger dette. 
 
Gjensidig hospitering er fremmet gjentatte ganger i plansammenheng, men det 
har vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er viktig at det videre 
arbeidet med handlingsplaner baserer seg på tidligere erfaringer slik at en øker 
muligheten for å lykkes med dette som et sentralt tiltak i perioden.  
Det er svært positivt at sykehuset fremhever folkehelse og forebygging som et 
strategisk utviklingsområde for samhandling. Utvikling av handlingsplan på 
dette området må ta særlig hensyn til det ansvaret kommunene her er gitt 
gjennom Lov om folkehelse og Lov om helse- og omsorgstjenester, slik at 
spesialisthelsetjenesten kan bidra til at kommunens oppdrag løses på en god 
måte i regionen.  

2.4 Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging 
Det er svært viktig at sykehuset prioriterer å opprettholde en ledende rolle på 
rusfeltet nasjonalt. Dette er et viktig element i utviklingen av en kraftfull og 
fremtidsrettet helseregion på Sørlandet. Sykehuset har gjennom sitt 
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forskningsarbeid og utviklingsarbeid, blant annet gjennom det interkommunale 
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og rehabiliteringstilbud bør fortsette på Sørlandet.  
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oppmerksomhet til helsefremmende og forebyggende oppgaver på rus og 
psykisk helsefeltet.  
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tiltaksutvikling skjer i nært samarbeid med kommunene. Dette må man ta 
hensyn til i operasjonaliseringen av strategien. Selvmordsforebygging blant 
unge forutsetter åpenbart et tett samarbeid med primærhelsetjenesten, men det 
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2.5 Kreftbehandling – det beste områdesykehuset i regionen  
Dette fremstår som et tydelig strategisk satsingsområde med klare mål og 
tilhørende tiltak. 
 
Det kan stilles spørsmål ved om henvisere i primærhelsetjenesten bare skal ha 
begrenset adgang til å bestille relevante billeddiagnostiske undersøkelser ved 
sykehuset (MR). En ber sykehuset vurdere om dette er hensiktsmessig og riktig 
prioritering.  

2.6 Planlagt kirurgi – bedre utnyttelse av kapasitet 
Økt kvalitet på henvisninger er en nødvendig målsetting. Det gjelder imidlertid 
på flere områder enn kirurgiske poliklinikker og kunne med fordel behandles i et 
samhandlingsperspektiv som omfatter flere felt.  
Målformuleringen vedrørende «reduksjon av plunder og heft i det daglige 
arbeidet for de ansatte» oppfattes som upresis i et strategisk planverk.  

 Fokusområder 
 

3.1 Pasient og pårørendefokus 
Beskrivelsen av den nye pasientrollen bør ha en tydelig referanse til 
verdigrunnlaget som beskrives i kap. 1.1. Pasientmedvirkning og betydningen 
av denne beskrives godt. Pårørende rolle nevnes også, men barn som 
pårørende bør omtales mer konkret og inngående. Strategi for å sikre 
samhandlingen med primærhelsetjenesten bør omtales her.  Et godt 
forebyggende arbeid rettet mot barn og unge som pårørende forutsetter god og 
sikker samhandling mellom forvaltningsnivåene. 
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Pasientbehandling hvor redusert eller manglende samtykkekompetanse utgjør 
en utfordring omtales ikke. Dette er dagsaktuelle etiske og juridiske 
problemstillinger og en utfordring som vil øke i omfang. Strategiplanen bør 
nevne dette problemkomplekset. 

3.2 Kunnskapsgrunnlaget, forskning og implementering  
Det bør sikres at fagrådene har et tverrfaglig perspektiv og sammensetning.  
En bør vurdere sammenhengen mellom fagrådene, og fagutvalgene som er 
opprettet i samarbeid med kommunene på OSS og RS nivå.  
 
Forskning viser at det går lang tid fra ny kunnskap foreligger til det påvirker 
klinisk arbeid. Det vil være en viktig strategi å forkorte denne tiden. 

3.3 Forskning 
Det er nasjonale forventninger til at kommunene i større grad skal bli en aktiv 
aktør i forskning. Kristiansand kommune ønsker å utvikle samarbeidet innen 
forskningsfeltet. Kommunen ser det som nødvendig for utviklingen av et 
helhetlig helsetilbud i regionen at kontakten med sykehuset forsterkes innenfor 
dette feltet. Kristiansand kommune mener det er avgjørende at sykehuset 
opprettholder sin sterke nasjonale posisjon når det gjelder forskning.  

3.4 Kvalitet og pasientsikkerhet – beste praksis 
Kommunen vil gi honnør til sykehuset for å fokusere på innovasjonsarbeid, 
både når det gjelder forskning og relatert til tjenesteutvikling. Dette er også et 
felt for stadig økt samhandling fremover. 
 

3.5 Kliniske områder for kvalitetsforbedring  
Det er viktig at kvalitetsforbedringsprosjekter innenfor kliniske områder 
samkjøres med tiltak i primærhelsetjenesten der hvor samhandling er en 
forutsetning for måloppnåelse. 
 
Det positivt at sykehuset fokuserer på helsefremming og forebyggende medisin 
og fremhever samarbeid med kommunene på området. 
 
Kristiansand er forundret over at rehabiliteringsområdet ikke er nevnt i den 
strategiske planen. Dette er et særdeles viktig område som krever samhandling 
med primærhelsetjenesten og ikke minst vurderinger av oppgavefordelingen og 
utarbeiding av gode behandlingslinjer. Dette gjelder både innfor somatikken, 
psykisk helse og rusfeltet.  

3.6 Pasientgrupper med spesielle utfordringer  
Det er positivt at sykehuset her omtaler forhold som vil gjøre geriatri til en stadig 
viktigere spesialitet. En vil imidlertid be sykehuset vurdere om de momentene 
som omtales under strategiske valg, er tilstrekkelige. Det savnes omtale av 
tidlig rehabilitering av eldre som gis behandling i sykehus. 
 
Sykehuset fastslår at det skal utvikles nye modeller for samarbeid mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten, i tråd med samhandlingsreformen. Det er 
uklart for kommunen hva som menes med dette. 
  
Erfaringsmessig bør begrepet kompetanseoverføring endres til 
kompetansedeling. Dette understreker bedre at også spesialisthelsetjenesten 
har behov for kompetanse fra kommunehelsetjenesten.  
 
Det er vesentlig for et godt integreringsarbeid i kommunene at sykehuset 
prioriterer innvandrerhelse og at de strategiske valgene fremstår som tydelige. 
Kommunene støtter at handlingsplan for migrasjonshelse videreføres for å bidra 
til økt kompetanse på området. Dette er et område hvor samarbeidsutvikling 
med kommunene med fordel kunne fremstå enda tydeligere som en strategisk 
retning i et helhetlig integreringsarbeid. 
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Pasienter med psykose behandles inngående på tiltaksnivå. Det fremgår ikke 
hvilke strategiske valg som ligger til grunn for tiltakene som foreslås i perioden. 
Dette skiller seg fra omtalen av de andre pasientgruppene. Kommunen er av 
den oppfatning at dette nettopp er et arbeid som er tjent med retningsangivende 
strategiske målformuleringer, ikke minst med tanke på at samarbeidsutvikling 
på tvers av forvaltningsnivåene er en kritisk faktor når det gjelder denne 
pasientgruppen. 
 
Arbeidsgruppen som har utarbeidet tiltakene har forutsatt at de kan 
gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer. Det bør imidlertid 
sikres en vurdering av hvorvidt tiltakene kan gjennomføres basert på 
eksisterende rammer og innretning også når det gjelder de kommunale helse- 
sosial og omsorgstjenestene som er involvert. Pasientgruppen er svært 
avhengig av sammenheng og helhet i helsetilbudet. 

3.7 Det kliniske tjenestetilbudet – funksjonsfordeling  
En videreføring av en høy egendekningsgrad og posisjonering med tanke på å 
beholde høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner bør være gjenstand for 
en helhetlig tilnærming og diskusjon. Det samme gjelder forholdet til private 
avtalespesialister.  
 
Det er uklart hvilken betydning prinsipper for fremtidig funksjonsfordeling har 
opp mot strategiske valg. Prinsippene er beskrevet svært åpne og generelle. 
I U2030 fremkommer (ref . pkt. 5.1.1.) den utfordrende situasjonen SSHF har 
hatt og fortsatt har når det gjelder konkurranse og strid om funksjonsfordeling 
mellom egne lokasjoner. Det vil være viktig at SSHF jobber strategisk med å 
tilstrebe en faglig enhetlig kultur for å styrke sin posisjon også når det gjelder 
nasjonale funksjonsfordelinger der volum og kvalitet tilsier dette.  
 
3.7.2. Kristiansand kommune støtter sykehusets strategi om å opprettholde tre 
traumesykehus i planperioden, og at alle må innfri kravene fra Helse Sør Øst.   
 
3.7.4 Når det gjelder behandling av slagpasienter støtter en sykehusets 
tilnærming til dette når det gjelder å følge utvikling og konklusjoner nasjonalt. 
Premisser må fortsatt være at det gis trombolysebehandling ved alle tre 
lokasjoner. Problemstillingen bør tas opp til ny vurdering når det foreligger 
utvidet kunnskapsgrunnlag og endrede nasjonale føringer.   
 
PKt 3.7.5 Akuttmottak og skadepoliklinikk.  
 
Akuttkjeden  
En styrking av akuttmottak på kort sikt er nødvendig slik kommunen ser det. Det 
er nødvendig å sikre tilgang til raske vurderinger fra relevant spesialist ved 
øyeblikkelig hjelp/halv-øyeblikkelig hjelp situasjoner. Dette krever også tilpasset 
kapasitet på laboratorie- og radiologisk avdeling. Når laboratorieprøver og 
bildediagnostikk er utført og vurdering ved spesialisten er foretatt, kan egnede 
pasienter vurderes for innleggelse i kommunale ø-hjelps tilbud (KØH) slik at 
liggedøgn tilbys på laveste effektive omsorgsnivå. 
 
Endringer av pasientforløp og nye funksjonsfordelinger utfordrer organiseringen 
av hele den akuttmedisinske behandlingslinjen fra kommunale, via pre-hospitale 
tjenester til akuttforløpet i spesialisthelsetjenesten. Det er behov for å vurdere 
en bedre utnyttelse av de samlede ressursene innenfor den totale 
akuttmedisinske behandlingslinjen. Dette arbeidet er det enighet mellom alle 
kommunene i Agder og SSHF om at skal påbegynnes høst 2014 og avsluttes 
innen 31. mai 2016. Det jobbes for tiden med å utforme et felles mandat som 
skal godkjennes i OSS.   
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Når det gjelder pkt. 3.7.5 legger Kristiansand kommune også til grunn 
forhandlinger og drøftinger relatert til delavtale 1 - 08. oktober 2014, der en ble 
enige om at Kristiansand og SSHF sammen skal utrede fremtidige behov for 
legevakttilbud i Kristiansand herunder: ansvarsavklaringer, roller, grensesnitt 
mot akuttmottak, lokalisering, dekningsområde med videre. Dette må sees i 
sammenheng med pågående nasjonale utredninger «Stor nasjonal plan for 
legevaktsarbeid (akuttmedisinsk arbeid utenfor sykehus)», samt harmonisering 
med den regionale arbeidsgruppen som nevnt ovenfor. 

En forutsetter at en i dette arbeidet som er nevnt, avklarer felles utfordringer og 
definerer fremtidig retning for samarbeid innenfor dette viktige området.    
 
3.7.7. Når det gjelder sykehusets foreslåtte radikale endringer på rus- og 
psykisk helsefeltet, vises det igjen til tidligere punkt og Kristiansand kommunes 
høringsuttalelse til U2030. Det oppfattes ikke som forsvarlig av sykehuset å 
starte implementering av skissert retningsending på det grunnlaget som 
foreligger.  
 
3.7.8  
Kristiansand kommune ser det som positivt at SSHF ønsker å komme i en 
tettere dialog med avtalespesialister. Disse utgjør en betydelig andel av det 
totale tjenestetilbudet.    

3.8 Pasientadministrative systemer (PAS) – kvalitet og effektive pasientforløp 
Ingen kommentar 
 

3.9 Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere 
En gir honnør til sykehuset som jobber intensivt med å skape en heltidskultur.   
Kristiansand kommune har også målsettinger innenfor dette. Det er ønskelig 
med utveksling av erfaringer og tiltak på dette feltet, og at en sammen kan 
vurdere hvorvidt økt bruk av kombinasjonsstillinger kan være et element i dette 
arbeidet.    
 
Pkt. 3.9.3 fremkommer det at SSHF vil bedre sin kompetanse på 
prosjektstyring, med fokus på forberedelse, gjennomføring og medvirkning. 
Kristiansand kommune ønsker et samarbeid for å utvikle god prosjektstyring og 
ledelse i prosjekt som involverer både spesialisthelsetjenesten og flere 
kommuner. Slike prosjekt kan være krevende når det gjelder både forankring og 
organisering.   
 

3.10 Internasjonalt arbeid 
Kristiansand kommune ser svært positivt på at sykehuset har et internasjonalt 
engasjement på flere viktige fagområder. Utveksling av felles erfaringer fra 
internasjonalt nettverksarbeid er et område man kan vurdere for hensiktsmessig 
samhandling. 

3.11 God kommunikasjon gir den beste praksis 
Ønskelig med et samarbeid med sykehuset for å bidra til at sykehuset kan gi 
oppdatert og adekvat informasjon til pasienter om kommunale tjenester og 
tilbud.  

3.12 IKT 
Videreutvikling av telemedisin og velferdsteknologiske løsninger vil være viktig 
for fremtidige tjenesteleveranser fra begge forvaltningsnivå. Eventuell 
fjernmonitorering eller hjemmemonitorering må vurderes opp mot både 
spesialisthelsetjenestens og kommunenes infrastruktur, slik at den kan 
integreres og blir et verktøy for samhandling. 
 
Kristiansand kommune vil støtte sykehuset i sitt bidrag til nasjonale prosesser 
rundt tiltak som kjernejournal og nasjonale portalløsninger. 
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Kristiansand vil understreke viktigheten av utvikling av IKT systemer som kan 
effektivisere og øke kvaliteten på overføring av kjernedata mellom nivåene når 
det gjelder data som er viktig for pasientbehandling. Dette er en stor nasjonal 
utfordring som kommunene på Agder og SSHF med fordel bør løfte frem 
sammen, blant annet i forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan og 
primærhelsemeldingen.   
  
3.12: Feilmedisinering grunnet dårlig koordinering mellom spesialistnivå, 
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nivåene bør prioriteres. Både fastlege og sykehusleger må ha endringstilgang til 
denne. Sykepleiere på begge nivå må ha lesetilgang. Det vil kunne eliminere 
feil og unødvendig ressursbruk innenfor dette området.   

3.13 Medisinsk teknologi 
Ingen kommentar  
 

3.14 Bygg og infrastruktur  
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sikkerhet og behandling.  Det er viktig at SSHF gjennomfører prosesser og 
prioriteringer som sikrer nasjonal posisjon når det gjelder investeringer. En viser 
til Kristiansand kommunes høringsuttalelse til U2030. Det pågår per i dag 
samarbeid om utvikling av Egsområdet når det gjelder arealregulering for 
fremtidig utnyttelse og grunnforhold.  Dette er også omtalt i Kristiansand 
kommunes høring til U2030.    
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3.15.2. Beredskap: Når det gjelder dette punktet bør det vises til oppfølging av 
delavtale 11 som omfatter akuttmedisinsk kjede og omforente 
beredskapsplaner. Flere av punktene i avtalen berører dette området.  
I avtalens pkt. 5.4, som omhandler samarbeid om beredskap og 
beredskapsplaner, stilles det krav til blant annet gjennomføring av felles 
beredskapsøvelser.   

4 Bruk av strategiplanen 
Strategiplanen er svært omfattende og detaljrik. Det vil være et krevende arbeid 
for SSHF å bruke strategiplanen strategisk med de foreslåtte 270 
tiltak/kulepunkter.  

5. 
Vedlegg 
 

I vedlegg kap. 5.3.,Handlingsplaner/utredninger, fremkommer det en oversikt 
over en rekke utvalgte områder der det skal utformes eller oppdateres 
handlingsplaner. I flere av disse settes det krav til kommunal involvering.  Dette 
fremstår som svært omfattende. Det forventes en strategisk drøfting om 
prosess, involvering og prioriteringer med kommunene i overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg (OSS).    

Innspill og kommentarer til følgende spesifikke tema: 
 
 Hvordan kan ambisjonen om utvidet samarbeid med kommunene 

realiseres? 
Nedenfor fremkommer punkter Kristiansand kommune vurderer som relevante 
å ta hensyn til i utvikling av samarbeidet:  

 Bedre involvering av spesialisthelsetjenesten i kommunens plan- og 
strategiarbeid  

 Samarbeid med fokus på å fremme helhetlige pasientforløp basert på 
kunnskapsbasert praksis, framfor oppgaveforskyvning.  

 Etablere hensiktsmessige fora der man er opptatt av å finne felles 
løsninger.   

 Fremme effektivitet i arbeidsgrupper der en jobber med definerte 
utviklingsområder, gjennom å ha sikret forankring på overordnet nivå, 
representasjon fra riktig nivå og tydelige mandat og angitt 
beslutningsprosess.   
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 Følge avtalte prosesser ved oppgaveoverføringer eller endringer i 
strukturer.  

 Ved opprettelse av medisinske fagråd må disse ha tverrfaglig 
sammensetting   

 Etablere flere møteplasser for erfaringsutveksling og felles 
kompetansebygging på ulike nivå i organisasjonene 

 Gjensidige hospiteringsavtaler med tydelig plan for implementering 
 Felles verktøy for IP 
 Utvikle god læringskultur for avviksmeldinger med fokus på at det 

meldes avvik fra begge nivå. Sikre oppfølging av avvikene med tanke på 
utvikling og forbedringer, spesielt med tanke på samhandling rundt 
pasientforløp.  

 Hvordan kan ambisjonen om styrket samarbeid med fastlegene 
gjennomføres?  
Nedenfor fremkommer punkter Kristiansand vurderer som relevante å ta hensyn 
til i utvikling av samarbeid med fastleger  
 

 Fastlegene er en integrert del av kommunehelsetjenesten. 
Systemutvikling av samarbeid med fastlegene skal derfor kanaliseres 
gjennom de enheter som har administrativt ansvar for fastlegetjenesten i 
kommunene.   

 Videreutvikling av praksiskonsulentordningen må skje i et samarbeid 
mellom SSHF og kommunene  

 Kommunene må legge til rette for at SSHF kan treffe både fastleger og 
de ansvarlige i kommunen som administrerer og følger opp 
fastlegeavtalene  

 Utnytte formaliserte møtearenaer som lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og 
allmenlegeutvalget (ALU) for systematisk drøfting, eksempelvis når det 
gjelder henvisningskvalitet, samarbeid før, under og etter 
sykehusopphold  

 Utvikle hensiktsmessig avvikssystem  
 Etablere felles forum som sikrer vurdering og oppfølging av avvikene  
 Arrangere fagsamlinger der strategier og utviklingsområder defineres og 

drøftes  
 

 Hvordan kan SSHF jobbe videre med ”kultur for helhet” kommende 
strategiperiode (til forskjell fra inneværende strategiplanperiode) for å 
skape en helhetskultur som fremmer samarbeid? 
 
Se kommentarer i pkt. 2.2  

3.5.4 Hvordan kan SSHF bidra til å møte utfordringer knyttet til levekår på 
Agder? Hvilken rolle skal SSHF ha i forhold til forebygging og tidlig 
intervensjon? 
Kommunen ser det som sentralt at resultatlikhet vektlegges framfor 
innsatslikhet i tildeling av spesialisthelsetjenester. Forebygging kan foregå i alle 
deler av pasientforløp. Tidlig identifisering og fokus på risikofaktorer vil være 
essensielt. Tiltak for å øke kompetanse hos pasienter og pårørende er også 
sentralt i denne sammenheng. Helsefremmende ideologi bør være 
gjennomgående og ta utgangspunkt i pasienters ressurser. Dette fremmer den 
enkeltes ansvar for egen helse og styrker brukermedvirkning.  
 
Kommunen ser særlig tre områder for forbedring og systematisk samarbeid:  

1. Individuell vurdering av behov for forebyggende og helsefremmende 
tiltak overfor personer som kommer i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. Fange opp og se tidlige tegn på uheldige 
forhold, truende tilstander, og sørge for at pasienter og pårørende settes 
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i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere utenfor sykehuset Informere 
den enkelte om forhold som påvirker helse og sykdomsutvikling. Dette 
gjelder både den sykdom pasienten får behandling for, men også råd og 
veiledning om andre risikofaktorer som pasienten er utsatt for og som 
kan gi sykdom. 

2. Systemer for overvåking av sykdom og risikoforhold. Spre og bruke 
kunnskap basert på forskning og erfaringer. Gi informasjon til 
helsetjenestene i kommunene om sykdomsutvikling innenfor ulike 
diagnoser eller sykdomsgrupper. For eksempel når det gjelder 
forebygging av ulykker og skader. Data om hvem som skades, hvordan 
det skjer og når det skjer. Dette kan gi godt grunnlag for å sette inn 
målrettet og effektiv innsats med tanke på å forebygge ulykker, også på 
kommunalt nivå. Ulykker er et stort folkehelseproblem som resulterer i et 
stort antall skader og dødsfall som rammer mange. Ulykkesskadde 
opptar om lag ti prosent av alle senger ved norske sykehus.  

3. Utvikle gode systemer for kunnskaps- og kompetanseutveksling med 
kommuner og andre samarbeidspartnere. 

Forebygging av psykiske lidelser og helseskadelig rusmiddelbruk er en særlig 
utfordring som det er viktig å utvikle et godt faglig samarbeid rundt. Når det 
gjelder alkoholrelaterte helseskader er det et særlig ønske fra kommunens side 
å utvikle et samarbeid med sykehuset for å komme tidligere inn med 
virkningsfulle tilbud til pasienter og pårørende. 

3.1.1 Er strategien beskrevet under pasientmedvirkning relevant og 
gjennomførbar? 
 
Generelt fremkommer det gode elementer som bygger opp under 
pasientmedvirkning i dette kapitlet.     
 
Kommunikasjon med og informasjon til pasient og pårørende krever 
kompetanse og tid. Sett i lys av kort liggetid, opplevd stress i forbindelse med 
både innleggelse, undersøkelse, diagnostisering mv. er det krevende å skape 
en tillitsfremmende arena for kommunikasjon og samhandling. Det kan vurderes 
om det vil være hensiktsmessig med en systematisk opplæring av 
helsepersonell i pasientsentrert kommunikasjon. 
  
Brukere og pårørende bør gis mulighet til å kontakte en kompetent og informert 
kontaktperson etter utskrivning. Erfaringsmessig er det da at mange spørsmål 
dukker opp.  
 
Det er viktig å utvikle og utnytte mulighet for elektronisk kommunikasjon og 
informasjon. Det er avgjørende at sykehuset sikrer kontakt med fastlege og 
kommunehelsetjeneste der disse skal følge opp, og sørger for at involverte 
parter kjent med informasjon som er gitt, betydningen av denne og hvilken 
oppfølging som skal gis på hvilket nivå i det videre.  
 

 På hvilke måter kan pårørendeperspektivet styrkes i SSHF?  
 
Sykehuset må sikre at det gode og systematiske samarbeidet de har etablert i 
form av representasjon av bruker- og pårørende organisasjoner i ledermøter og 
andre fora videreføres og utvikles.  Sykehuset har et godt erfaringsgrunnlag på 
dette området. 
 
Pårørendestatus er viktig å fange opp på et svært tidlig tidspunkt i 
pasientkontakten. Det kan vurderes å legge inn standardspørsmål om 
pårørendesituasjon i journalsystemene slik at dette kartlegges automatisk. 
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Spesielt viktig vil dette være når barn er pårørende og ved alvorlige 
sykdomstilstander.    
 
Kommunen ønsker å videreutvikle samarbeidet med sykehuset når det gjelder 
pårørendearbeid slik at pasienter og pårørende opplever seg helhetlig ivaretatt  
av begge tjenestenivå.  

 Hvordan kan utviklingen av tjenester og arbeidsform i SSHF løpende 
avstemmes i forhold til utviklingen i kommunenes tjenestetilbud, jfr. f.eks. 
utviklingen innenfor rus og psykiatri? (Jfr. utvikling fra døgnbehandling til 
økt poliklinisk innsats innen psykisk helse, kap. 3.7.7). 
 
Se kommentarer knyttet til punkt 2.3 og pkt. 3.7.7  

 Vedrørende overgang fra døgn- til dagbehandling i psykiatrien bes det om 
at også pårørendeperspektivet vurderes. 
 
Kommunen vil vise til rapport IS 2156 fra mars /2014 som omhandler 
organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre 
(DPS) Her fremkommer det viktige momenter i kap 4.3 som omtaler 
brukermedvirkning og pårørendes perspektiv. Det understrekes hvilken 
betydningsfull ressurs pårørende er, både i behandlingen og som en viktig 
informasjonskilde med førstehåndskjennskap til pasienten historikk og aktuelle 
situasjon. Det understrekes hvor viktig det er at pårørende, for å være en 
ressurs, får relevant veiledning og støtte til å fylle sin rolle. 

Når det gjelder hjemmebehandling viser også rapporten til viktige 
betenkeligheter som holdes frem fra et pårørendeperspektiv, og som det må tas 
hensyn til ved planlegging av ambulante og desentraliserte tjenester. Pårørende 
fremholder at de ved hjemmebehandling ofte opplever å ha mye ansvar når de 
ambulante teamene ikke er tilstede. Sykehuset oppfordres til å benytte 
pårørendekompetanse i tjenesteutviklingen fremover.  

Barn og unge er en stor pårørendegruppe. Ved økt bruk av ambulerende team 
og hjemmebehandling vil barn og unge i langt større grad bli berørt på sin 
hjemmearena hvor blant annet mulighet for skjermingstiltak vil være 
utfordrende.  Dette må drøftes og vurderes slik at det utvikles kompetanse, 
gode og solide kunnskapsbaserte prosedyrer og oppfølging av barna. Tema 
berører viktige fagetiske dilemma.    

 Utvidelse av strategisk satsningsområde rus til også å gjelde 
selvmordsforebygging 
 
Kristiansand kommune støtter sykehusets satsing på selvmordsforebygging.   
Det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag; et stort antall selvmord vil ikke la 
seg forebygge ved hjelp av sykehusets virkemidler. Det er imidlertid viktig at 
sykehuset definerer den delen av arbeidet hvor de ser at deres virkemidler vil 
ha effekt. På denne bakgrunn kan kommunen og andre som har supplerende 
påvirkningsmuligheter legge gode forebyggende strategier i samhandling med 
sykehuset. Se for øvrig tidligere omtale under punkt 2.4 
 

 
 
 
 
 
 



 

15 
 

Spesielt viktig vil dette være når barn er pårørende og ved alvorlige 
sykdomstilstander.    
 
Kommunen ønsker å videreutvikle samarbeidet med sykehuset når det gjelder 
pårørendearbeid slik at pasienter og pårørende opplever seg helhetlig ivaretatt  
av begge tjenestenivå.  

 Hvordan kan utviklingen av tjenester og arbeidsform i SSHF løpende 
avstemmes i forhold til utviklingen i kommunenes tjenestetilbud, jfr. f.eks. 
utviklingen innenfor rus og psykiatri? (Jfr. utvikling fra døgnbehandling til 
økt poliklinisk innsats innen psykisk helse, kap. 3.7.7). 
 
Se kommentarer knyttet til punkt 2.3 og pkt. 3.7.7  

 Vedrørende overgang fra døgn- til dagbehandling i psykiatrien bes det om 
at også pårørendeperspektivet vurderes. 
 
Kommunen vil vise til rapport IS 2156 fra mars /2014 som omhandler 
organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre 
(DPS) Her fremkommer det viktige momenter i kap 4.3 som omtaler 
brukermedvirkning og pårørendes perspektiv. Det understrekes hvilken 
betydningsfull ressurs pårørende er, både i behandlingen og som en viktig 
informasjonskilde med førstehåndskjennskap til pasienten historikk og aktuelle 
situasjon. Det understrekes hvor viktig det er at pårørende, for å være en 
ressurs, får relevant veiledning og støtte til å fylle sin rolle. 

Når det gjelder hjemmebehandling viser også rapporten til viktige 
betenkeligheter som holdes frem fra et pårørendeperspektiv, og som det må tas 
hensyn til ved planlegging av ambulante og desentraliserte tjenester. Pårørende 
fremholder at de ved hjemmebehandling ofte opplever å ha mye ansvar når de 
ambulante teamene ikke er tilstede. Sykehuset oppfordres til å benytte 
pårørendekompetanse i tjenesteutviklingen fremover.  

Barn og unge er en stor pårørendegruppe. Ved økt bruk av ambulerende team 
og hjemmebehandling vil barn og unge i langt større grad bli berørt på sin 
hjemmearena hvor blant annet mulighet for skjermingstiltak vil være 
utfordrende.  Dette må drøftes og vurderes slik at det utvikles kompetanse, 
gode og solide kunnskapsbaserte prosedyrer og oppfølging av barna. Tema 
berører viktige fagetiske dilemma.    

 Utvidelse av strategisk satsningsområde rus til også å gjelde 
selvmordsforebygging 
 
Kristiansand kommune støtter sykehusets satsing på selvmordsforebygging.   
Det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag; et stort antall selvmord vil ikke la 
seg forebygge ved hjelp av sykehusets virkemidler. Det er imidlertid viktig at 
sykehuset definerer den delen av arbeidet hvor de ser at deres virkemidler vil 
ha effekt. På denne bakgrunn kan kommunen og andre som har supplerende 
påvirkningsmuligheter legge gode forebyggende strategier i samhandling med 
sykehuset. Se for øvrig tidligere omtale under punkt 2.4 
 

 
 
 
 
 
 

Innspillsnotat fra regionen til Helse- og 
omsorgsdepartementets arbeid med 
primærhelsemeldingen 

RÅDMANN

Vedlegg D

D



 

 

 

 
 
 
Til  
Helse- og omsorgsdepartementet  
          Arendal 19.12.2014 
 
 
 
 
Innspill til nasjonal primærhelsemelding  
 
Viser til samtale med Hanne Kristine Lundemo 21.nov 2014, der det ble gitt mulighet til å 
komme med innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med den nasjonale 
meldingen om primærhelsetjenester.  
Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et innspillnotat som er utformet i et samarbeid mellom 
kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF (SSHF). 
Notatet er bygget opp utfra 3 hovedområder: 
     

1. De tre viktigste utfordringene primærhelsetjenesten står overfor. 
2. Tre viktige strategier for å møte fremtidens utfordringsbilde 
3. De mest sentrale områdene hvor nasjonal helse- og sykehusplan og 

primærhelsemeldingen må koordineres.  
 
Samhandlingsarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og de 30 kommunene på Agder er 
forankret og organisert ved at partene har etablert et overordnet strategisk samarbeidsutvalg 
(OSS) mellom Sørlandet sykehus HF (7 representanter), kommunene på Agder (6 
representanter), brukerorganisasjonenes Samarbeidsforum (SAFO) og Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO), og ansattes organisasjoner Legeforeningen, Norsk 
Sykepleierforbund (NSF )og Landsorganisasjonen (LO) Samhandlingen bygger på verdier 
som er beskrevet i Nasjonal rammeplan om samhandling på helse- og omsorgsområdet.  
 
I forbindelse med Sørlandet sykehus HF sitt arbeid med å utarbeide en utviklingsplan frem 
mot 2030. (U2030) http://www.sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2030 har partene foretatt en 
felles ROS og samfunnsmessig konsekvensanalyse av forslag som fremkommer i utkast til 
utviklingsplanen.  Disse analysene ble utført av eksternt konsulentfirma, PWC. 
http://www.sshf.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/ROS--og-konsekvensanalyser.aspx 
I forbindelse med dette arbeidet ble det også identifisert nasjonale utfordringer. Alle 
kommunene har levert inn høringsuttalelser til U2030 der vurderinger av konsekvenser på 
kommunalt nivå fremkommer . http://www.sshf.no/omoss_/utviklingsplan-
2030_/Sider/Høringsuttalelser-Utviklingsplan-2030.aspx 
 
Relatert til SSHF sitt arbeid med utviklingsplanen har en fra kommunal side vurdert at det 
også er nødvendig å skaffe et bedre kunnskaps- og analysegrunnlag for framskrivninger av 
behov/aktivitet når det gjelder de kommunale utfordringer relatert til demografiske endringer 
frem mott 2030-40. Kristiansand kommunes arbeid med en såkalt speilmelding 
oppsummerer det kommunale perspektivet og peker på sentrale områder for strategisk 
utvikling (Arbeidet ferdigstilles innen januar 2015)  
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Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et innspillnotat som er utformet i et samarbeid mellom 
kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF (SSHF). 
Notatet er bygget opp utfra 3 hovedområder: 
     

1. De tre viktigste utfordringene primærhelsetjenesten står overfor. 
2. Tre viktige strategier for å møte fremtidens utfordringsbilde 
3. De mest sentrale områdene hvor nasjonal helse- og sykehusplan og 

primærhelsemeldingen må koordineres.  
 
Samhandlingsarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og de 30 kommunene på Agder er 
forankret og organisert ved at partene har etablert et overordnet strategisk samarbeidsutvalg 
(OSS) mellom Sørlandet sykehus HF (7 representanter), kommunene på Agder (6 
representanter), brukerorganisasjonenes Samarbeidsforum (SAFO) og Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO), og ansattes organisasjoner Legeforeningen, Norsk 
Sykepleierforbund (NSF )og Landsorganisasjonen (LO) Samhandlingen bygger på verdier 
som er beskrevet i Nasjonal rammeplan om samhandling på helse- og omsorgsområdet.  
 
I forbindelse med Sørlandet sykehus HF sitt arbeid med å utarbeide en utviklingsplan frem 
mot 2030. (U2030) http://www.sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2030 har partene foretatt en 
felles ROS og samfunnsmessig konsekvensanalyse av forslag som fremkommer i utkast til 
utviklingsplanen.  Disse analysene ble utført av eksternt konsulentfirma, PWC. 
http://www.sshf.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/ROS--og-konsekvensanalyser.aspx 
I forbindelse med dette arbeidet ble det også identifisert nasjonale utfordringer. Alle 
kommunene har levert inn høringsuttalelser til U2030 der vurderinger av konsekvenser på 
kommunalt nivå fremkommer . http://www.sshf.no/omoss_/utviklingsplan-
2030_/Sider/Høringsuttalelser-Utviklingsplan-2030.aspx 
 
Relatert til SSHF sitt arbeid med utviklingsplanen har en fra kommunal side vurdert at det 
også er nødvendig å skaffe et bedre kunnskaps- og analysegrunnlag for framskrivninger av 
behov/aktivitet når det gjelder de kommunale utfordringer relatert til demografiske endringer 
frem mott 2030-40. Kristiansand kommunes arbeid med en såkalt speilmelding 
oppsummerer det kommunale perspektivet og peker på sentrale områder for strategisk 
utvikling (Arbeidet ferdigstilles innen januar 2015)  
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Nevnte prosesser har medført at kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF sammen 
har utviklet kunnskap og gjort seg erfaringer som kan være viktig inn i de pågående 
nasjonale prosesser, både når det gjelder Nasjonal helse- og sykehusplan og 
primærhelsemeldingen. De regionale planprosessene har tydeliggjort de sterke koplingene 
mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og hvordan dette vil forsterke seg i 
fremtiden. En mener at felles forståelse av utfordringsbildet vil være en forutsetning for at en 
i fellesskap skal kunne søke nye og innovative tiltak og virkemidler. Det vil også styrke 
arbeidet med å videreutvikle samarbeidsløsninger som kan understøtte fremtidig bærekraft 
og ta hovedgrep slik at en, spesielt på kommunalt nivå, i større grad enn i dag kan nå 
målene om forebygging og tidlig innsats. Dette er en forutsetning for å kunne bremse 
veksten i forbruket av spesialisthelsetjenester slik at spesialisthelsetjenesten kan spisse sin 
innsats. Behovet for utvikling og endringer i rammebetingelser og virkemidler for å nå disse 
målene synes store.  
 
Med bakgrunn i dette har en i regi av OSS på Agder utarbeidet vedlagte innspillnotat til 
arbeidet med den nasjonale primærhelsemeldingen. Notatet er basert på innspill fra den 
administrative ledelse representert i OSS.    
 
Det vil være av stor interesse for OSS å kunne bidra også inn i det videre arbeidet med 
nasjonale utviklingsprosesser på helsefeltet.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Harald Danielsen  
Leder av OSS  
Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg på Agder   
 
 
 
 
Vedlegg  
Innspillnotat til primærhelsemeldingen  



 

 

INNSPILLSNOTAT TIL PRIMÆRHELSEMELDINGEN 
 

Notatet er utarbeidet i samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene i Agder. 
Innspillene gis på bakgrunn av de utfordringer utvikling av fremtidens helsetjenester bør sees 
i lys av. Notatet omtaler de viktigste utfordringer, de mest sentrale områdene for 
strategiutvikling og forutsetninger for disse. Det gis også synspunkter på hva som vil være 
sentrale områder for koordinering av nasjonal helse- og sykehusplan og 
primærhelsemeldingen. Sistnevnte korresponderer i stor grad med de nasjonale 
utfordringene konsulentfirmaet PWC har identifisert i sitt arbeid med ROS- og 
samfunnsmessig konsekvensanalyser av Sørlandet Sykehus HF sitt utkast til Utviklingsplan 
2030. Det vises til rapportene for utfyllende dokumentasjon til sistnevnte område som notatet 
omhandler:   
    

                                                                                                                                                         
Det generelle utfordringsbildet frem mot 2040 
Utfordringsbildet frem mot 2040 vil preges av disse utviklingstrekkene, som alle er sentrale 
for utviklingen av primærhelsetjenesten 
 

 Endringer i demografi og sykdomsbilde 
 Arbeidskraftutfordringen  
 Udekket finansieringsbehov  
 Økt etterspørsel og forventninger til helsetjenester 

 
Viktige drivende faktorer for utvikling innen helsefeltet vil være den teknologiske og 
medisinske utviklingen. Den demografiske utviklingen gir seg utslag i form av økt andel eldre, 
mer komplekse og kroniske sykdomstilstander i den eldste delen av befolkningen og svekket 
aldersbæreevne i samfunnet. Utfordring med å finansiere tjenester og skaffe tilstrekkelig 
personell vil gi store prioriteringsutfordringer innen helsevesenet og på tvers av 
samfunnssektorer. Dette er panoramaet for planlegging av fremtidens helsetjenester til 
befolkningen. En helhetlig og koordinert utvikling av primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten vil være avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling, helhetlige 
pasientforløp og kvalitetsutvikling i tjenestene. 
 
På denne bakgrunn er det viktig at primærhelsemeldingen identifiserer og drøfter hvordan 
eventuell overføring av flere helseoppgaver vil påvirke kommunen som samfunnsaktør og 
som leverandør av velferdstjenester. Ytterligere overføring av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten vil komme i tillegg til den økte aktiviteten i primærhelsetjenesten 
som følger av demografiutfordringen.  
 
De tre viktigste utfordringene primærhelsetjenesten står overfor. 

1. Ressurs- og prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre helsefremmende og 
forebyggende arbeid versus ivareta tyngre behandlingsoppgaver og 
personellintensive helsetjenester 

 
- Kommunene har sett en utvikling hvor ressurskrevende tjenestene til unge 

brukere krever stadig mer innsats og prioritet. Det samme gjelder omfattende og 
komplekse tjenester innenfor somatisk rehabilitering, habiliteringstjenester og 

 De tre viktigste utfordringene primærhelsetjenesten står overfor. 
 Tre sentrale områder for strategiutvikling relatert til fremtidens utfordringer 
 De mest sentrale områdene hvor nasjonal helse- og sykehusplan og 

primærhelsemeldingen må koordineres. 
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tjenester til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og 
atferdsproblematikk.  

- Tilbud til pasientgrupper med langvarige og komplekse behov, som nevnt over, 
utgjør allerede en stor del av de samlede ressurser. Det brukes mye ressurser på 
forholdsvis få personer. Dette er ressurser som allerede i dag i stor utstrekning, 
får prioritet framfor helsefremmende og forebyggende oppgaver i 
primærhelsetjenesten. Ytterligere oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunene vil forverre dette. Kommunene er en samfunnsaktør som har 
begrensede muligheter til å hente ressurser til primærhelsetjenesten fra andre 
ansvarsområder med lovpålagte oppgaver  

- Kommunene er allerede i en vanskelig prioriteringssituasjon når det gjelder å 
skaffe handlingsrom tidsnok til å utvikle helsefremmende og mestringsorienterte 
tiltak som utsetter behovet for omfattende pleie- og omsorgstjenester til den 
eldste delen av befolkningen. Økningen vil være raskt voksende fra om lag 2020.   

- Psykiske- og sosiale problemer som fører til frafall fra videregående skole og 
ekskludering fra inntektsgivende aktiviteter, krever forebyggende og tidlig innsats. 
God effekt av disse tiltakene er nødvendig for å unngå at konsekvensene av 
svikten i aldersbæreevnen forsterkes ytterligere frem mot 2040 

- Primærhelsetjenestens kompetanse og bistand er nødvendig for å utvikle 
virkningsfulle forebyggende strategier og tiltak, men de forebyggende arenaer og 
sentrale aktører ligger i stor grad utenfor helsefeltet. Det er krevende å mobilisere 
det forebyggende potensialet utenfor helsesektoren. Dette utfordrer overordnet, 
strategisk lederskap innenfor alle samfunnssektorer både på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. 

- Kommunene har erfaring med at forebygging og tidlig innsats på alle områder 
innen primærhelsetjenesten fortrenges av oppgaver som har karakter av 
behandling, pleie- og omsorg og av behov som fremstår hastepreget.  

 
 

2. Rekruttering, kompetanse og likeverdige tjenestetilbud der folk bor  
 
- Kommunene må sikres grunnlag for rekruttering på en annen måte enn i dag for å 

ivareta den fremtidige behovsøkingen for flere og mer komplekse 
primærhelsetjenester. Dette rekrutteringsbehovet sammenfaller tidsmessig med 
den generelle arbeidskraftutfordringen og økte finansieringsproblemer. 

- Kommunene har allerede utfordringer med rekruttering og hensiktsmessig 
kompetansesammensetning når det gjelder tjenestilbudet i distriktene. Når 
rekrutteringsutfordringen blir større øker også risikoen for ytterligere geografisk 
ulikhet i tjenestetilbudet. 

- Kommunenes fremtidige kompetansebehov må sikres gjennom tilstrekkelig og 
differensiert utdanningskapasitet, tilpasset fremtidige oppgaver. Plikten til å 
utdanne helsepersonell bør vurderes i denne sammenheng. Den lovpålagte 
plikten og oppgaveoverføringen vedrørende kommunal øyeblikkelig hjelp er et 
eksempel på en ny og viktig praksisarena for helsepersonell. 

- Kommunenes og spesialisthelsetjenestens behov for felles utvikling av metoder, 
samhandling og kompetanse må stimuleres. Eksempler er 
praksiskonsulentordningen og ansettelsesformer hvor helsepersonell har sitt 
ansettelsesforhold tilknyttet begge forvaltningsnivå gjennom såkalte 
«kombinasjonsstillinger». Sistnevnte ordning er utfordrende i eksisterende lov- og 
avtaleverk  

- Desentraliserte spesialisthelsetjenester understøtter ikke i tilstrekkelig grad 
kommunal virksomhet. Dette gjelder eksempelvis mangelfull strategisk styring 
vedrørende dimensjonering, fordeling og lokalisering av tjenester levert av private 
avtalespesialister 



 

 

- Demens og multimorbiditet hos eldre utfordrer allerede kommunene når det 
gjelder behovet for kompetanse innenfor somatiske områder. Et økt antall eldre 
som har psykiske problemer og rusproblematikk har økt behovet for tverrfaglig 
kompetanse ytterligere.   

- Rehabiliteringsfeltet har stort behov for kunnskapsbasert utvikling. Eksisterende 
finansieringsmodeller underbygger ikke optimal rehabilitering på alle områder og 
det er et stort tverrfaglig kompetansebehov på feltet. Det er store lokale 
variasjoner i tjenestetilbudet, også når det gjelder dokumentasjon av kvalitet og 
resultat.  
 

 
3. Finansieringsordninger og økonomiske incitamenter som ikke i tilstrekkelig 

grad støtter opp om målene for primærhelsetjenesten  
 
- Nye oppgaver til primærhelsetjenesten som ikke fullfinansieres gjennom statlige 

rammeoverføringer skaper gjentatte prioriteringsutfordringer  
- Eksisterende finansieringsordninger bygger ikke opp under behovet for 

helsefremmende og forebyggende strategier på helsefeltet. Tiltak rettet mot 
eksisterende behov prioriteres fremfor investeringer som først gir resultat eller 
gevinst på lengre sikt. 

- De økonomiske insentivene som påvirker aktiviteten til selvstendig 
næringsdrivende, særlig leger og fysioterapeuter, gir ikke kommunene tilstrekkelig 
mulighet til å innlemme disse som en sentral del av primærhelsetjenesten. Dette 
gjelder særlig innenfor forebygging og tidlig innsats. Fastlegens rolle og funksjon 
er også utfordrende i den kliniske samhandlingen om pasientforløp og utvikling av 
behandlingslinjer. Stykkprisfinansiering av legevaktstjenester er til hinder for en 
hensiktsmessig pasientfordeling mellom legevakt og fastlege 

- Ulike finansieringsordninger er svært utfordrende for samspillet mellom aktørene i 
helsevesenet. Både spesialisthelsetjenesten og fastlegenes finansieringsordning 
stimulerer til høy behandlingsaktivitet, 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. 

- Ulik finansieringsordning for sykehus og kommune fører til utilsiktet prioritering og 
uhensiktsmessig utvikling i etterspørselen etter helsetjenester 

- Økonomiske incitamenter som bremser behovet for behandlingskapasitet i 
sykehuset følges ikke av målrettet gevinstrealisering. En videreføring av 
aktivitetsnivå gir en utilsiktet tilbudsutvikling av helsetjenesten. Økt aktivitet i 
sykehusene fører til økt etterspørsel etter primærhelsetjenester. 

- Prosjektrettede- og ad hoc pregede finansieringsordninger har ikke ønsket effekt 
på forebygging; langtidsvirkende tiltak med forutsigbar finansiering har størst 
effekt 

- Oppbygging av en lokalt tilpasset primærhelsetjeneste på psykisk helsefeltet og 
på rusfeltet forutsetter langsiktige faglige og finansielle opptrappingsplaner som 
gjør det mulig for kommunene å bygge opp tilpassede, differensierte 
tjenestetilbud. Det er behov for forutsigbare finansieringsordninger som 
administreres av kommunene i tråd med nasjonale føringer på fagfeltene. 

- Økonomiske incitamenter som understøtter samhandlingsreformens mål og 
fremtidige bærekraft  

- Etablere finansieringsordninger som stimulerer til utvikling av samhandlingstiltak, 
eksempelvis ambulant virksomhet og telemedisinske løsninger    

 
 
 
 
 



 

 

- Demens og multimorbiditet hos eldre utfordrer allerede kommunene når det 
gjelder behovet for kompetanse innenfor somatiske områder. Et økt antall eldre 
som har psykiske problemer og rusproblematikk har økt behovet for tverrfaglig 
kompetanse ytterligere.   

- Rehabiliteringsfeltet har stort behov for kunnskapsbasert utvikling. Eksisterende 
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resultat.  
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Tre sentrale områder for strategiutvikling relatert til fremtidens utfordringer 

1. Utvikling av langsiktige og kunnskapsbaserte strategier for helsefremming og 
forebygging på prioriterte områder 

 
- Mulighetsrommet når det gjelder helsefremmende og forebyggende tiltak ligger i 

hovedsak utenfor primærhelsetjenesten når det gjelder forhold som kan hindre 
utvikling av unødvendig helsetap. Meldingen bør peke på dette mulighetsrommet 
når det gjelder utvikling av strategier og sørge for at også privat og ideell sektor 
omfattes. 

- Sikre brede, befolkningsrettede strategier for helsefremming og forebygging på 
prioriterte områder hvor dette er mulig 

- Sikre kommunene muligheter til planmessig forebyggende innsats rettet inn mot 
forhold som har innvirkning på de lokale utfordringene 

- Sikre tidlig og koordinert innsats på rus- og psykisk helsefeltet 
- Sørge for at kommunene har ressurser til utvikling og implementering av metodikk 

og tiltak som øker muligheten for en aktiv alderdom og utsetter behov for 
omfattende omsorgstiltak  

- Videreutvikle strategier som legger til rette for funksjonell boligbygging og 
stedsutvikling i kommunene slik at flest mulig eldre kan bo trygt hjemme så lenge 
som mulig 

- Forebygging og tidlig innsats rettet mot barn og unge må sikres bedre gjennom 
lovverk og finansielle virkemidler hvis man går i retning av at kommunene i større 
grad skal overta oppgaver som i dag ligger til spesialisthelsetjenesten  

 
 

2. Strategisk utvikling av styringssystemer, finansielle modeller og økonomiske 
incentivordninger som stimulerer til aktivitet i tråd med nasjonale målsettinger 
på helsefeltet 

 
- Styringssystemer og finansieringsmodeller som bedre understøtter utvikling av 

kvalitet, helhetlig og sammenhengende tjenester (samhandling) og 
kostnadseffektivitet på et makronivå, Jfr rapporten “Bedre incitamenter i 
sundhedsvæsenet”, utarbeidet av Danske Regioner, KL, Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse i 2013 

- Utvikling av økonomiske virkemidler for selvstendig næringsdrivende fastleger og 
spesialister bør ta større hensyn til nasjonale helsepolitiske prioriteringer og 
behandlingsstandarder, jfr OECD rapporten “Norway Raising Standards”, 2014 

- Finansieringsordninger som sikrer kommunene mulighet til langsiktige 
helsefremmende og forebyggende strategier  

- Finansieringsordninger som gir primærhelsetjenesten incitamenter og 
handlingsrom til å utvikle og kvalitetssikre virkningsfulle tiltak med lokal 
kunnskapsforankring 

- Sikre stimulering til samtidig teknologi- og tjenesteinnovasjon i kommunal sektor 
 
 

3. Strategisk utvikling av det somatiske rehabiliteringsarbeidet i 
primærhelsetjenesten 

- Sikre struktur for koordinering, forutsigbare pasientforløp uten avbrudd, god 
samhandling rundt brukerens målsettinger og samarbeid med pårørende 

- Sikre økonomisk handlingsrom for forskning, metodeutvikling og 
kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten 

- Sikre rekruttering og kompetanseutvikling 



 

 

- Utvikle samhandling mellom forvaltningsnivåene med tydelig forventnings- og 
rolleavklaring  

 
 
 

En grunnleggende forutsetning for strategisk utvikling av primærhelsetjenesten, 
uavhengig av områder, er en nasjonal strategi og utviklingsplan med tilhørende 
finansiering som sikrer robust utvikling av infrastrukturen på IKT- og 
velferdsteknologifeltet i kommunene. Utviklingen må sikre bedre samordning av IKT- 
løsninger mellom forvaltningsnivåene.  
 
 
Sentrale områdene hvor nasjonal helse- og sykehusplan og primærhelsemeldingen må 
koordineres 
 

 Utvikling som sikrer god samordning av IKT- løsninger mellom forvaltningsnivåene 
 Samhandling og koordinering av tjenestefelt er spesielt sentralt når det gjelder: 
- den akuttmedisinske kjeden 
- beredskapsområdet 
- rus- og psykisk helsefeltet 
- somatisk rehabilitering 
 Helsefremmende og forebyggende innsats 
 Strategier for utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling 
 Strategier og satsingsområder vedrørende praksisnær forskning og kvalitetsutvikling 

på helsefeltet 
 Vurdering av finansieringsordninger og fordelingsmodeller som best kan understøtte 

de nasjonale målsettinger for et helhetlig helsetilbud. Det er behov for et særlig fokus 
på å bedre samhandling horisontalt og vertikalt. Vurdering av avtalespesialisters rolle 
og tilknytning til øvrige helsetjenester må inngå i vurderingen. Det samme må gjelde 
fastlegeordningen. Ordninger og incentiver som kan virke vridende i retning av 
helsefremmende og forebyggende innsats bør tillegges stor oppmerksomhet.   

 Vurdering av andre måter å organisere helsetjenestene på, bedre tilpasset utviklingen 
relatert til svekket aldersbæreevne, redusert økonomisk bæreevne, endringer i 
sykdomsbildet og rekrutteringsutfordringer. 

 Alle områder hvor det gjøres vurderinger som tangerer spørsmål om oppgave- og 
aktivtetsoverføring mellom forvaltningsnivå 

 Utvikling og samordning av faglige nasjonale retningslinjer slik at samarbeid og 
kvalitetsutvikling fremmes og ansvarsområdene mellom forvaltningsnivåene 
synliggjøres 

 Utvikling og samordning av faglige nasjonale retningslinjer slik at samarbeid og 
kvalitetsutvikling fremmes og ansvarsområdene mellom forvaltningsnivåene 
synliggjøres. Sørlandet sykehus mener at det er behov for klare faglige nasjonale 
retningslinjer for kommunene med krav til hvilket tilbud/ behandlinger som forventes 
at de skal kunne gi/håndtere. 

 Vurdering, som omfatter alle forvaltningsnivå, av nye metoder, tiltak og rettigheter 
som kan bidra til å øke forventningsgapet og tvinge frem reversering av tjenestetilbud 
når arbeidskraftutfordringen gjør seg gjeldende  

 Prioriteringsutfordringer i helsetjenestene  
 

For utfyllende kommentarer vises det til rapportene fra PWC som identifiserer områder med 
behov for videre nasjonal oppfølging.   
 
Forventninger til primærhelsemeldingen 
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Forventninger til primærhelsemeldingen 

 

 

Det forventes at meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste angir retninger som er 
vurdert bærekraftige når det gjelder å møte utfordringene innen helsefeltet som samfunnet vil 
stå overfor. Meldingen bør være tydelig på hvordan, og på hvilke særskilte områder, dette vil 
kreve koordinert innsats på tvers av alle samfunnssektorer og forvaltningsnivå. Meldingen 
bør også fremheve områder hvor det er behov for å tydeliggjøre spesifikke krav til 
kompetanse. Meldingen vil styrkes ved å være tydelig på hvordan behovet for nødvendige 
prioriteringer vil øke og at dette stiller andre krav til både organisering, ledelse, samhandling 
og utvikling av nye metoder og faglige tilnærminger på helsefeltet. 
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