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Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst
Universitetet i Agder vil berømme Helse Sør-Øst (HSØ) for en godt gjennomarbeidet
utviklingsplan frem mot 2040. De seks satsningsområdene synes godt begrunnet og ivaretar
både kontinuitet og fornyelse. Særlig ønsker vi å fremheve betydningen av å «styrke
pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering», og vektleggingen av bedre
helsekommunikasjon i tjenestene. Det synes viktig også tatt i betraktning tilbakemeldinger til
pasient og brukerombudene i regionen, og fremheves også i den innledende hilsningen fra
regionalt brukerutvalg.
Det hadde styrket utviklingsplanen om denne satsningen også var mulig å gjenkjenne i
prioriterte forskningsområder. Det synes viktig å systematisk etterspørre og utforske
pasienters og pårørendes erfaringer med helsetjenestene i arbeidet med å forbedre
tjenestene og forbli en lærende organisasjon. Dette leder fram til et innspill knyttet til
klassifiseringen av de regionale forskningsmidlene. Det hadde vært ønskelig om HSØ
stimulerte til forskning som tydeligere understøttet de seks satsningsområdene. Det ville
samtidig også stimulere til tverrfaglige forskningsprosjekter, og fange opp forskningssvake
områder.
Universitetet i Agder støtter betydningen av å utvikle tverrprofesjonelle utdanningsløp, og det
er da viktig at dette også gjenspeiles i konkret policy i de ulike helseforetakene. Det er også
gledelig at utviklingsplanen satser på master- og doktorgradsutdanninger. Vi er enig i at dette
bidrar til å utvikle god forskningskultur og undervisningskompetanse, og vil i tillegg føye til at
sluttføring av særlig mastergradsprogram innen spesialsykepleie er helt avgjørende for at
universitetene skal kunne tilby slike utdanningsprogram. I så måte kunne det vært ønskelig
om utviklingsplanen også hadde et mer helhetlig perspektiv, og inkluderte forventninger til
helseforetakene i lover og forskrifter som kommer fra andre direktorater og departementer
enn de som er direkte helserelatert (eks. studietilsynsforskriften).
Utviklingsplanen peker på rekrutteringsutfordringer for flere grupper (s. 20, Del 2). Det er et
gjenkjennelig bilde. Universitetet i Agder ønsker å være en konstruktiv og god
samarbeidspartner på de områder vi tilbyr relevant utdanning, og vil da understreke
betydningen av forutsigbarhet og kontinuitet i samarbeidet. Signalene fra HSØ om at andelen
utdanningsstillinger for sykepleiere skal øke sammenlignet med 2020 er derfor høyst
velkommen og nødvendig.
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Universitetet i Agder har søkt NOKUT om akkreditering av en ny profesjonsutdanning i
psykologi med bakgrunn i en erfaring om rekrutteringsutfordringer både i sykehus og
kommuner, og det hadde vært ønskelig om HSØ understøttet ambisjonen om må få etablert
en ny psykologutdanning i den desidert største helseregionen i landet. Det er stor
underkapasitet i uteksaminerte psykologier i vår helseregion.
Avslutningsvis vil vi berømme HSØ for å vektlegge kvalitet i praksisstudier og herunder økt
veilederkompetanse, tid til veiledning og etablering av kombinerte stillinger i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene. Dette er helt avgjørende for studiekvalitet.
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