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Viser til møte med Stein Gjedrem samt forslag til utviklingsplan for Sørlandet sykehus Kristiansand. 
 
Herved oversendes brev til styret i Helse Sør-Øst ved styreleder på vegne av Region Kristiansand. 
 
 
Tone Marie Nybø Solheim 
Daglig leder Region Kristiansand IPR 
 
E-post tmns@regionkristiansand.no 
Telefon  908 39 402 
Hjemmeside www.rkrs.no 
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Nybygg for kvinneklinikk (KK) og barne- og ungdomsavdelingen (BUA) 
 

Region Kristiansand viser til Høring utviklingsplan Sørlandet sykehus. Kommunene i regionen 
og kommunenes overordna strategiske samarbeidsorgan (KOSS) har sendt høringsuttalelser 
til planen. Regionrådet vil i tillegg minne om tidligere kontakt og presiserer forventningene 
til nybygg for kvinneklinikk og barne- og ungdomsavdeling. 
 
Utviklingsplan 2040 (Oppdatering av Utviklingsplan 2035) for Sørlandet sykehus fastslår at et 
nybygg for kvinneklinikk (KK) og barne- og ungdomsavdelingen (BUA) bør inngå i 
planperioden fram til 2040.  
 
Region Kristiansand hadde i 2021 ordføreropprop, befaring på kvinneklinikk og 
barneavdeling, og påfølgende møte med helseminister Bent Høie. Arbeidsutvalget i Region 
Kristiansand hadde 16.09.21 møte med Svein Gjedrem, styreleder HSØ, Maria Helena 
Powell, HSØ, Jan Frich, konst adm dir HSØ, Bjørn Walle, styreleder SSHFog Nina Mevold, adm 
dir SSHF for videre dialog om saken. 
  
HSØ hadde merket seg, og takket for, engasjementet for kvinneklinikk og barneavdeling, og 
gledet seg over at det var god dialog mellom det politiske miljøet og ledelse og styre ved 
sykehuset. Sykehuset planla akuttbygg og HSØ ønsket ikke å planlegge kvinneklinikk for 
detaljert på daværende tidspunkt, da slike planer blir fort udatert gitt blant annet 
teknologisk utvikling. Det var føring i pågående planlegging av akuttbygg at det skulle tas 
hensyn til fremtidig bygging av kvinneklinikk og barneavdeling. 
 
Styreleder presiserte at HSØ ville tidfeste nybygg kvinneklinikk i HSØ sin utviklingsplan og at 
utbygging ville ligge som en føring.  
 

Forventning fra Region Kristiansand 
Region Kristiansand forventer at nybygg blir tidfestet i planen, og da så tidlig i perioden 
som mulig.  
 

Helse Sør-Øst 
V styreleder Svein Ingvar Gjedrem 
postmottak@helse-sorost.no 

Kristiansand, 08.04.2022 
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Region Kristiansand vil som avtalt ta initiativ til nytt møte med styreleder i HSØ august 2022 
for oppfølging av arbeidet med utviklingsplan for HSØ 
 

På vegne av styret i Region Kristiansand 
 

 
 
Jan Oddvar Skisland 
Styreleder 
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