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1 Ny organisering og restart av smertepoliklinikk ved SSHF 

Bakgrunn 

Smertepoliklinikken har over lang tid slitt med å avvikle virksomheten innenfor 
dagens ressurs- og kompetanseramme. Vinteren 2018/19 utarbeidet en 
arbeidsgruppe en rapport for å beskrive situasjonen.  Situasjonen har tilspisset seg 
høsten 2019, i det dagens leder har fremmet forslag om å stenge mottak av nye 
henvisninger inntil avklaring foreligger. Det er fra Dnlf sine tillitsvalgte uttrykt 
bekymring for arbeidssituasjonen ved smertepoliklinikken  

Situasjonen ved smertepoliklinikken har vært oppe til diskusjon i foretaksledelsen 
flere ganger, og ble sist behandlet i oktober. I oktober ble det også arrangert møter 
med klinikkledelse og fagdirektør, samt møter med fagmiljøet til stede. Saken ble 
også behandlet i HAMU 30.10.2019.  

Det er laget et mandat som rammer inn arbeidet med løsninger for 
Smertepoliklinikken, og en hurtigarbeidende arbeidsgruppe vil konkludere en ny 
modell for poliklinikken i en rapport innen 15.februar 2020. 

Vurdering 

SSHF trenger et tjenestetilbud til pasienter med kroniske smerter, som ellers måtte 
få behandling ved andre helseforetak. Alternative tjenestetilbud er svært 
begrensede. Dagens poliklinikk drives ikke i samsvar med Veileder for 
Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker (IS-2190) og  

Oppdrags- og bestillingsdokument krever at SSHF har smertepoliklinikk.  

Rapport fra faglig arbeidsgruppe anbefaler videre drift med organisering i en 
somatisk klinikk, som egen enhet, og at det tilføres friske midler (til sammen 5-6 
årsverk) for å oppnå en bærekraftig struktur. Med dagens økonomiske situasjon 
må det finnes løsninger som innebærer omprioritering av lønnsmidler. 
Poliklinikken har behov for tverrfaglig kompetanse, for å håndtere sammensatte 
lidelser med innslag av rus og psykiatri. Det er åpenhet for ulike organisatoriske 
modeller og annen lokalisering. Tjenesten utformes som et helsefelleskap mellom 
SSHF og fastleger/ kommunene. 

En restart med styrkede ressurser vil bidra til arbeidsmiljøgevinst, som er 
nødvendig for en videreføring av helsetilbudet. 

2 Status SSHF - mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 
Arbeidsmiljøloven og avtaleverk 

SSHF har de siste årene hatt fokus på å redusere antall brudd på 
arbeidsmiljøbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML brudd). Til tross for dette er 
det samlede antall AML brudd i foretaket fremdeles en utfordring. SSHF har nylig 
innhentet oppdaterte rapporter som viser status.   

Rapportene viser at brudd på arbeidsmiljøloven økte fra 2017 til 2018. I 2018 ble 
det lagt til en ny AML-  kontroll av «Arbeidsfri før vakt». Arbeidsmiljøloven angir at 
det minst skal være 11 timer hvile mellom vakter, men det kan inngås avtale med 
tillitsvalgt om kortere hviletid. Minimum hviletid kan dog ikke være mindre enn 8 
timer. Tallene viser at arbeidsfri før vakt står for over 50 % av bruddene ved SSHF. 

SSHF har mange enheter som har vaktordninger med passiv arbeidstid, både blant 
leger, ambulanse og spesialsykepleiere. Utrykning som forårsaker mindre enn 8 
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timer sammenhengende hvile før neste arbeidsperiode, generere AML-brudd.  En 
vakt med flere utrykninger kan generere flere brudd.   

Passive vaktordninger for spesialsykepleiere finnes på følgende enheter; 
Overgrepsmottak SSK, nyfødtintensiv SSK som har transportberedskap på natt, 
øye poliklinikk/ operasjon SSA, operasjon SSF, Akuttambulant enhet ved KPH og 
PCI. 

Det er også 3000 brudd av denne typen som kommer fra arbeidsplan hvor man 
planlegger kortere hviletid mellom vakter enn 11 timer, men likevel over 8 
timer.  Det betyr at bruddene kunne vært unngått ved å legge inn dispensasjon. En 
kan få dispensasjon for åtte timers hviletid etter søknad, 

Videre håndtering 

Administrerende direktør løfter saken om AML brudd i dialogmøte med 
tillitsvalgte og som sak i Hovedarbeidsmiljøutvalget for videre oppfølging. 

Gat ressursstyring følger opp enheter med flest brudd. 

Det tas ut månedlige oversikter over AML – brudd slik det har vært praktisert 
tidligere som ledd i virksomhetsstyringen. Disse oversiktene sendes klinikkene for 
videre håndtering. Det bør som ledd i dette ses nærmere på bruken av Gat analyse 
i klinikkene. 

AML brudd vil fortsatt være tema i ulike info-skriv som sendes ut til ledere. Her vil 
det beskrives hvordan enhetene kan ta ut rapporter fra Gat som viser AML – 
brudd, samt minnes om muligheten for å inngå avtaler med tillitsvalgte og ansatte 
ift aml-dispensasjoner, og få disse registrert i Gat.  

 

Grafisk fremstilling av AML brudd pr år i SSHF 

 

 

 


