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Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst  

Fylkestinget i Vest-Agder behandlet saken i møte 23. oktober 2018 og Vest-Agder 
fylkeskommune gir følgende uttalelse til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst: 
 

1. Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på at det utarbeides Regional utviklingsplan 
2035 for Helse Sør-Øst. Planen vil få betydning for helseregionens framtidige 
utvikling, samarbeidsformer og prioriteringer. 

2. Vest-Agder fylkeskommune vil understreke viktigheten av å ha trygge, gode og 
nære sykehusfunksjoner med Akutt- og traumefunksjon, samt sikre og videreutvikle 
den fremtidige eksistensen til de tre somatiske sykehusene i SSHF, beliggende i 
Flekkefjord, Arendal og Kristiansand.  

3. Vest-Agder fylkeskommune er positive til SSHFs ambisjoner om å få 
universitetssykehus status, økt forskningsinnsats og ta ansvar for deler av 
medisinstudiet. 

4. Vest-Agder fylkeskommune støtter at SSHF gjennomfører en full utredning av 
muligheten for etablering av universitetssykehus i Agder.  

5. Helse Sør-Øst RHF oppfordrer helseforetak til å etablere kombinerte stillinger i 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Vest-Agder fylkeskommune mener 
kommunene må med i et slikt samarbeid. 

6. Helse Sør-Øst vil samarbeide med kommunehelsetjenesten og helseforetakene om 
utvikling av modeller for bedre samhandling om de pasientene som trenger det 
mest. Vest-Agder fylkeskommune mener at kommunene må være med på å 
definere oppgaver, teknologivalg og innovasjonstiltak. 

7. Vest-Agder fylkeskommune er positive til at Helse Sør-Øst vil ha en mer bevisst 
satsing på forebygging. Som pådriver og koordinator for de regionale 
folkehelsearbeidet er Vest-Agder fylkeskommune opptatt av en samlet innsats for 
bedre levekår på Agder gjennom helsefremming og forebygging. 

8. Vest-Agder fylkeskommune vil understreke betydningen av godt samarbeid mellom 
SSHF og fylkeskommuner/kommuner om desentralisert utdanning for 
helsepersonell. 

9. Vest-Agder fylkeskommune mener at det er viktig at Helse Sør-Øst fortsetter å 
prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) slik at 
tjenestetilbudene kommer opp på nivå med de øvrige spesialisthelsetjenestene. 
Behovet innen psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling vil øke 
betydelig i årene fremover.  
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Med vennlig hilsen 
 
Oddmund Frøystein  
Saksbehandler 
 
 
Vedlegg:  Saksprotokoll fra fylkesting   
 
 
 
 
 


