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Saken har orienteringer om følgende: 

1 Status covid-19, inkludert vaksiner og mulige bivirkninger 
2 Status for prosjekt Nybygg psykisk helse Kristiansand 
3 Utsettelse frist statsforvalteren etter Statens Helsetilsyn 
4 Trafikkuhell med personskade 
5 Valg av ansattrepresentanter til styret 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar redegjørelsene til orientering 

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Valgprotokoll styret 
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1 Status covid-19, inkludert vaksiner og mulige bivirkninger 
Oppdatert covid-19-status presenteres i møtet. 
 
Intensivkapasitet 
SSHF har pr.  dags dato ordinær drift, men har gode planer for opptrapping ved 
behov for økt kapasitet. Alle klinikkene har laget egne beredskapsplaner for 
trinnvis opptrapping. 
Den 16.3.21 var det 7 innlagte covid- pasienter hvorav 2 pasienter var innlagt på 
intensiv, men ingen hadde behov for respiratorbehandling. 
SSHF har fremskrevet bemanningsbehov for R- tallet 1.1 og R-tallet 1.2 hvor SSHF 
vil ha innlagt hhv. 14 og 33 pasienter på intensivenhetene. Det er laget planer for 
intensivsykepleiere, støttepersonell for intensivsykepleiere og anestesileger og 
støttepersonell for anestesileger 
Ved et R-tall på 1.2 vil SSHF ha behov for ca 190 støttepersonell for 
intensivsykepleiere. SSHF har gjennomført opplæring av 161 
anestesisykepleiere/operasjonssykepleiere i respiratorbehandling, prosedyrer bl.a 
øvelser i bukleie samt oversikt over hvilke prosedyrer de skal beherske og e-
læringsprogram. 
SSHF har laget plan for oppstart av nasjonalt kompetanseprogram for erfarne 
sykepleiere. Det er identifisert 19 sykepleiere som skal starte ni dagers opplæring. 
Innholdet i programmet er planlagt, oppstart avventes grunnet få innlagte 
pasienter per dato. Dette vurderes ukentlig i pandemiutvalget, fordi slik opplæring 
er «ferskvare». 

SSHF har pr. dags dato 15 utdanningsstillinger innen intensiv som er ferdig 
utdannet i desember 2021. Det er startet et arbeid med å ha ytterligere 6 
utdanningsstillinger innen intensiv som har oppstart august 2021. 
Situasjon med medikamentpumper ved SSA 
I uke 10 ble norske helseforetak gjort oppmerksomme på utfordringer med 
slangesett til enkelte medikamentpumper som brukes ved klinikken i Arendal. For 
SSHF har dette medført at vi har omfordelt medikamentpumper internt i foretaket. 
For å sikre tilstrekkelig antall medikamentpumper i en trinn 4 av en pandemi har 
vi gått til bestilling av ytterligere pumper fra annen leverandør. 

 

2 Status for prosjekt Nybygg psykisk helse Kristiansand 
Bygging av nytt bygg for psykisk helse pågår for fullt på Eg, syd for dagens sykehus. 
Helse Sør-Øst RHF er byggherre, prosjektledelse ivaretas av Sykehusbygg HF og 
Skanska er hovedentreprenør. 
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Fremdriften er iht. 
plan, eller et par uker 
foran. Grunnarbeidene 
er i hovedsak ferdig. 
Det pågår 
terrengarrondering 
for trafikkarealer, 
parkering og 
varemottak. Kvikkleire 
i grunnen ble et tema 
etter Gjerdrum-
ulykken. Hele bygget 
fundamenteres på 
stålkjernepeler til fjell. 
Før byggearbeidene 
startet ble det gjort 
omfattende 
stabilisering av leira 
med kalksement. En ekstra kvalitetssikring av tiltakene førte ikke til endringer i 
planer eller fremdrift for prosjektet. Bunnplate for 2 av de 4 fløyene, og det meste 
av vegger og dekker for basen er ferdig støpt. Montering av stål og prefabrikerte 
betongelementer startet i midten av februar og skal pågå frem til sommeren. 
Innvendige arbeider skal starte i slutten av mai og pågå gjennom hele 2021-2022. 
Prøvedrift er beregnet å starte 2.1.2023, med formell overtakelse 3.4.2023. 

Økonomisk er utviklingen også iht. budsjett. Etter prisjusteringer den økonomiske 
rammen nå 927 mill. kroner inkl. mva. Pr. februar 2021 er det påløpt ca. 352 mill. 
kroner. Prosjektreserven vurderes som tilfredsstillende. Det vurderes fortløpende 
om det er nødvendig med korrigerende tiltak eller om det er rom for å ta inn flere 
ønskede utviklingstiltak.  

 
Nybygget inneholder totalt 80 døgnbehandlingsplasser som skal ivareta klinikkens 
akuttfunksjon for barn/ungdom og voksne, sikkerhetspsykiatri, behandling av 
alvorlige psykoser, samt allmenpsykiatriske problemstillinger med stort 
funksjonsfall og behov for stabile, døgnkontinuerlige rammer. 

Klinikkens førende prinsipper for funksjonen har sikret byggets evne til 
samhandling ved å redusere avstander i mellom pasientarealene, sikre tilgang til 
uteområder, generalitet og robusthet i døgnområdene, åpenhet og oversiktlighet 
mellom ansatte og pasienter, samt utforming og arkitektur som bidrar til å skape 
normalitet og samtidig ivareta behovene for sikkerhet. Det er lagt stor vekt på 
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flerbruk av støtterom med universell utforming fremfor spesialtilpassede rom for 
enkelte funksjoner.  

 

 

Dette har resultert i en arealeffektiv planløsning hvor alle døgnfløyene 
kommuniserer via en felles hovedkorridor i forkant av bygget og har direkte 
utgang til skjermede utearealer. Akuttmottak og døgnenheter er plassert med 
korte avstander til hverandre, som gir muligheter til en ressurseffektiv og sikker 
driftsituasjon. Døgnfløyene er utformet med høy robusthet og fleksibilitet for å 
kunne ivareta fremtidige endringer i klinikkens døgnbehandling.  

Det har i utformingen av nybygget vært viktig å sikre involvering og deltakelse fra 
de ulike interessentene til nybygget. Klinikkens overordnede arbeidsgruppe, samt 
ulike kompetansegrupper har gitt innspill og medvirket i prosjekteringen gjennom 
tematiserte møteserier. Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra 
fagmiljøene, brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og verneombud for å bidra til at de 
ulike perspektiver og hensyn blir ivaretatt i utformingen.  

 

 

 

I den pågående detaljprosjekteringen gjenstår det utvikling og medvirkning for å 
kvalitetssikre at klinikkens behov for normalitet, robusthet og sikkerhet ivaretas 
på best mulig måte hvor man balanserer behovene for et trygt og godt miljø for 
pasientene og klinikkens behov for sikkerhet og robusthet. Valg av interiør og 
materialbruk på innvendige overflater, lyd- og lysmiljø skal sikre helhetlige 
løsninger for virksomheten i bygget.  
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3 Utsettelse frist statsforvalteren etter Statens Helsetilsyn 
Statens Helsetilsyn har i sin avgjørelse datert 20. januar 2021bedt Sørlandet 
sykehus HF redegjøre for videre oppfølging av tilsynssaken og status for 
gjennomføring av tiltak innen 01.04.21. Det er bedt om en omfattende redegjørelse 
innen åtte områder, inklusive journalgjennomgang av til sammen 60 pasient-
opphold. Foretaket har planlagt og organisert sitt arbeid med svaret, og er godt i 
gang med arbeidet, samtidig som det også jobbes med oppfølging etter 
konsernrevisjonens gjennomgang av samme sak. Spesielt er arbeidet knyttet til 
journalgjennomgangen svært tidkrevende. 
For å kunne gi et godt og kvalitetssikret svar har foretaket derfor bedt om utsatt 
svarfrist til 15. mai.  

4 Trafikkuhell med personskade 
Torsdag 4. mars var en av foretakets ambulanser involvert i et trafikkuhell. Det var 
4 helsepersonell i ambulansen. Alle fikk personskade.  

Klinikk for prehospitale tjenester etablerte stedlig kriseledelse. Det ble i ettertid 
gjennomført en klinikkintern debrief, og deretter en felles debrief med brannvesen 
og politi. Både involvert personell, hovedverneombud og klinikktillitsvalgte har 
tydelig uttalt at de har vært tilfreds med arbeidsgivers oppfølging. Det er også 
grunn til å rose engasjement og støtte fra personell i hele klinikken og foretaket for 
øvrig. 

5 Valg av ansattrepresentanter til styret 
Ansatte i Sørlandet sykehus velger fire av styremedlemmene med seks 
vararepresentanter. Valget er gjennomført av et partssammensatt valgstyre og 
etter prinsippet om forholdstallsvalg.  

Innen fristen, 16. februar 2021, var det kommet inn kun ett forslag på valgliste fra 
de ansatte. Etter valgforskriftens, § 10 siste ledd er da denne listen å anse som det 
endelige valgresultatet. 

Valgstyret har også lokalt koordinert valget til det regionale helseforetaket, Helse 
Sør-Øst ved å sende ut de nødvendige kunngjøringer og informasjon om valget av 
ansattrepresentanter til styret for Helse Sør-Øst RHF. 

Valgresultat 
For perioden 16. mars 2021 - 15. mars 2023 er de ansattvalgte medlemmer i styret 
for Sørlandet sykehus HF slik: 

Faste representanter 
• Grethe Dølbakken, Foretakstillitsvalgt SSHF, Norsk Sykepleierforbund 
• Merethe Krogstad Hoel, Foretakstillitsvalgt SSHF og Klinikktillitsvalgt SSA, 

Fagforbundet 
• Hans Thorwild Thomassen, Foretakstillitsvalgt SSHF, Klinikktillitsvalgt SSK, 

Den Norske Legeforening 
• Cecilie Lunden Gundersen, Klinikktillitsvalgt SSA og KPH, Den Norske 

Legeforening 

• Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Kari Marie Løvland, Klinikktillitsvalgt SSF, Norsk Sykepleierforbund 
2. Finn Otto Fjellestad, Foretakstillitsvalgt SSHF, Delta 
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3. Eldrid Rosvold Mathisen Klinikktillitsvalgt MSK, Fagforbundet  
4. Mette Sevaldson, Foretakstillitsvalgt SSHF, NITO 
5. Trine Aastveit Lund, Foretakstillitsvalgt SSHF, Norsk Psykologforbund 
6. Martin Slaughter Kjelsaas, Hovedverneombud SSHF og SSK, KPH og staber  

Valgprotokollen vedlegges. 
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