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Agenda 
 

1- Statistisk logganalyse og RDAP – dialog-/informasjon 
 
Saken ble innmeldt av Dnlf. Prosjektleder orienterte om prosjekt for statistisk logganalyse, lokal 
prosjektgruppe, arbeidsprosessen, plan godkjent av regional styringsgruppe, aktiviteter frem til 
oppstart av pilotsystem. Det ble også informert om prosjekt for regional data og analyseplattform, 
lokalt innføringsprosjekt, personvernvurdering, skisse av RDAP og hvilke formål RDAP er planlagt 
å brukes til.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
Dnlf uttrykte bekymring for personvernaspektet og ønsket å være med i prosessen når arbeidsgiver 
skal se på identifiserbar data. Arbeidsgiver bekreftet at dette aspektet er vesentlig og at dette er et 
område som ønskes innspill til.  
 

2- Gjennomgang av styresaker 
 
Administrerende direktør gikk gjennom agendaen til styremøtet 23. februar.  
 
Link til styresakene: Styremøte i februar 2022 - Sørlandet sykehus (sshf.no) 
 
006-2022 Orientering ved administrerende direktør:  
Adm.dir orienterte overordnet om revisjon av instruks for styret og administrerende direktør ved 
SSHF, prosess for UiO Campus sør, ledelse og læring etter uønskede hendelser, melding til 
Datatilsynet om avvik og status for Covid-19.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  
 
FTV Dnlf viste til sak om UiO Campus sør og ønsket å vite om det er planlagt at SSHF skal få flere 
LIS 1-stillinger ettersom mangel på denne stillingsgruppen utgjør en flaskehals. Dnlf ønsker å være 
med i dialogen med kommunene i Agder når det gjelder fordeling av LIS 1-plasseringene. 
Arbeidsgiver svarte at de vil invitere Dnlf til møte for å orientere om tilsettingsprosessen av LIS 1. 
Kommunene er invitert til å delta i tilsettingen av LIS 1 allerede men har valgt å ikke delta da det er 
et betydelig arbeid å lese flere hundre søknader. Helsedirektoratet har tildelt 32 nye LIS 1 stillinger 
og SSHF har fått 3 av disse fra høsten 2022. Det skal etableres en gruppe som skal legge frem 
forslag til fordeling av disse og YLF vil bli invitert inn i dette arbeidet. 
Arbeidsgiver kommenterte også at en desentral medisinutdanning også er viktig med tanke på 
rekruttering til legespesialister i fremtiden fordi mange ønsker å undervise og tid til forskning.  
 
KTV SSK Dnlf kommenterte at adm.dir hadde en god oppsummering av saken om ledelse og 
læring og at man er kommet godt i gang med arbeidet med ledelse og læring. Han viste til at «veien 
blir til mens det pågår» og at det hadde vært nyttige diskusjoner i arbeidsgruppen som jobber med å 
planlegge områdene som skal følges opp. 
 
KTV SSF NSF viste til sak om ledelse og læring etter uønskede hendelser og synes adm.dir hadde 
en god plan. KTV understrekte at det var svært viktig at det blir sett på hva som ble gjort av 
ledelsen angående oppfølging, organisering og igangsetting av tiltak både før og etter vedtak om 
stedlig ledelse og vedtak om fortsatt akuttfunksjon ved SSF. KTV stilte spørsmål om utvidelse av 
vaktlag, MR, radiologi, utvidelse av aktivitet, rotasjon, hospitering, luftambulanse og utfordringene 
med dårlig flyvær og intensivambulanseordningen. Det er også svært viktig at arbeidet rundt den 
første utviklingsplanen SSHF blir sett nærmere på, der SSF ble beskrevet som et fremtidig lokalt 
medisinsk senter, og ringvirkningene av dette med blant annet fakkeltog, oppsigelser, 

https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-februar-2022?arrId=0
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rekrutteringsutfordringer. KTV ga ellers tilbakemelding om at tidligere ledere og ansatte ved SSF 
har meldt fra om manglende oppfølging fra arbeidsgiver i etterkant av uønskede hendelser ved SSF 
i perioden 2008 -2018. Det har vært en enorm belastning for dem og flere forteller om tegn på post 
traumatisk stress i etterkant av alt de har vært igjennom. Fagforbundet mener at det er viktig at dette 
blir evaluert, at det blir gjort tiltak og at vi lærer av dette. Arbeidsgiver noterte seg innspillene og 
svarte at de vil passe på at representasjonen er dekkende.  
 
009-2022 Virksomhetsrapport desember 2021 og januar 2022 
 
Adm.dir orienterte om virksomhetsrapporten for desember 2021 og januar 2022.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  
 
FTV Dnlf lurte på hva som er status for ventelister og Helfoutgifter. Arbeidsgiver svarte at det er 
registrert rundt 1,5 millioner i Helfoutgifter den siste tiden. Utviklingen i ventelister er beskrevet i 
saksgrunnlaget.  
 
FTV NSF lurte på hvilke erfaringer arbeidsgiver har gjort seg siden 2019 når det gjelder ventelister 
og tapte utgifter og mente at arbeidsgiver burde se på tiltak som løser utfordringene. De mente at 
det er viktig å analysere situasjonen de siste par årene for å lære av tidligere erfaring. NSF tok også 
opp at aktivitetsstyrt ressursplanlegging også burde tas inn i dette omstillingsarbeidet og oppfordret 
til å definere omstillingsarbeidet bredere enn i dag. De mente at sammenligningsgrunnlaget 
begynner å bli utdatert, og at det har skjedd flere endringer siden 2019. Arbeidsgiver svarte at 
tallene er blitt sjekket opp mot tidligere år og er fortsatt representative. Det er krevende at arbeidet 
med å se nærmere på ventelister blir utsatt. Arbeidsgiver bekreftet at aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging er en viktig del av omstillingsarbeidet og at det er viktig med en felles forståelse 
på dette området.  
 
FTV Dnlf lurte på om det er planlagt nye tiltak for å få ned ventelistene ettersom de øker.  
Arbeidsgiver svarte at det redegjøres for tiltakene i rapporten og orienterte om disse.  
 
FTV Fagforbundet ønsket en grundigere gjennomgang av reduksjon av ventelister på neste 
temamøte. Arbeidsgiver bekreftet at saken tas med på temamøte.  
 
010-2022 Plan for investeringer 2022 – 2025:  
 
Adm.dir orienterte om plan for investeringer 2022 – 2025.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
FTV Dnlf mente det var en feil i tabellen for 2024 og var under oppfatning av at halvparten av 
operasjonsrobot i SSA skulle dekkes av eksterne midler. Arbeidsgiver svarte at det er satt av 10 
millioner til operasjonsrobot i Arendal. Dette beløpet er uendret fra tidligere. Hvor stor andel av 
roboten dette vil finansiere avhenger blant annet av konkurransesituasjonen mellom flere tilbydere 
og eventuelle prisendringer.  
 

3- Samarbeid om enkelte kirurgiske prosedyrer – drøfting 
 
Klinikkdirektør ved Somatikk SSF orienterte om sakens bakgrunn og innhold.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
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Dnlf ga positiv tilbakemelding til samarbeidet, men stilte spørsmål ved om det er gjort noen 
vurderinger rundt kostnader og brukeropplevelsen for pasienter knyttet til reisevei ettersom de må 
reise lenger ved behandling på et annet sykehus. Arbeidsgiver svarte at dette vil utredes fremover, 
samtidig er samarbeidet nødvendig for å sikre bedre ressursutnyttelse på tvers av sykehusene. 
Reiseveien vil være noe lenger for enkelte, samtidig vil de få behandling tidligere enn de ellers ville 
gjort.  
 

4- Oversikt over medarbeideres bruk av rapporter i styringsportalen – 
informasjon/dialog  

 
Økonomidirektøren orienterte om behovet for oversikt over medarbeideres bruk av rapporter i 
styringsportalen. 
 
Evt.  
 

• Organisasjonsdirektøren orienterte om at det skal gjøres en revisjon av pensjonsprosessen i 
sykehuspartner.  

• Organisasjonsdirektøren viste til prosjekt for revidering av omstillingsveilederen for SSHF. 
Informasjon og spørsmål om å oppnevne deltakere til arbeidsgruppen vil sendes til 
organisasjonene på mail.  


