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1 Mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 
og avtaleverk 

Med dette følger en redegjørelse av situasjonen med AML-brudd, slik styret bad 
om i sitt februarmøte. Sørlandet sykehus skal være en arbeidsplass med et godt og 
forsvarlig arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for medarbeidere - som gir høy 
kvalitet i pasientbehandlingen. 

SSHF har vært gjennom 2 år med pandemi. Hverdagen har vært krevende for 
mange medarbeidere i enheter og avdelinger og mange har ytt en stor innsats og 
stått i arbeidstidsordninger med mye belastning. Det har vært et viktig lederansvar 
å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, selv med krevende arbeidstidsordninger. 
Likevel har pandemien bidratt til brudd på arbeidstidsordningene og AML.  

AML-bruddene i SSHF økte i takt med pandemien fra 2020. For 2021 ser vi at AML-
bruddene stabiliserte seg på et nivå som er sammenlignbart med slutten av 2020. 
Fra sommeren 2021 økte AML-bruddene markant, og nivået holdt seg ut året, med 
en ytterligere økning mot slutten av 2021. Dette mønsteret kan ses i resten av HSØ 
i samme periode. 

Det er totalt 31 490 AML-brudd i 2021. Tallene viser at «arbeidsfri før vakt» står 
for omlag 34 % av bruddene.  SSHF har mange enheter som har vaktordninger med 
passiv arbeidstid, både blant leger, ambulanse og spesialsykepleiere. Utrykning er 
den største årsaken til at klinikker får brudd på «arbeidsfri før vakt» og «samlet tid 
per dag».  Utrykning som forårsaker mindre enn 8 timer sammenhengende hvile 
før neste arbeidsperiode, genererer AML-brudd. En vakt med flere utrykninger kan 
generere flere brudd. 

Tall fra første kvartal 2022 viser en økning i antall brudd de 3 første månedene 
på 1705 brudd fra 2021(25 %) Økningen i AML-brudd skyldes i hovedsak «akutt 
sykdom blant personalet», «katastrofe, epidemi/ pandemi» og «brudd for å ivareta 
nødvendig kompetanse». Vi ser at det i større grad registreres årsak til brudd og at 
kategorien «annet» er redusert.  

Videre håndtering 

Det er et lederansvar å ta nødvendige initiativ, planlegge godt, sikre kvalifisert 
bemanning og styre ressursene innen lovens rammer. HR- seksjonen bistår 
lederne i dette arbeidet og har også en kontrollerfunksjon på dette området på 
vegne av administrerende direktør.  

SSHF vil følge opp enheter med flest brudd. Administrerende direktør har AML-
brudd som fast tema på sine oppfølgingsmøter med klinikkene. Oversikten over 
AML-brudd i foretaket gjennomgås årlig i Hovedarbeidsutvalget og i dialogmøter 
med tillitsvalgte. I tillegg følges dette regelmessig opp i lokale arbeidsmiljøutvalg. I 
2022 vil AML-brudd være et fast punkt på agendaen i HAMU.  

SSHF avholder årlig kurs innen lov og avtaleverk, arbeidstidsplanlegging for ledere 
og stedfortredere. Det vil fremover være økt fokus på kompetanseheving innen 
bruk av GAT analyse. Det vil også jobbes med riktig fordeling av personalressurser, 
bruk av bemanningsenheten, oppgaveglidning, heltidskultur og reduksjon av 
sykefravær. 
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2 Arealleie 
Styret er kjent med at administrerende direktør gjennomfører en etterbruksplan 
for arealer på Eg. I den forbindelse vurderes hvilke funksjoner som kan benytte 
utflyttede arealer etter at KPHs fagmiljøer flytter inn i nytt bygg. Stabsenhetene 
har over flere år vært gjenstand for betydelig fortetting, og er i dag fordelt på 5 
bygg i Kristiansand. Deler av arealet er gamle brakker og dyre leide modulbygg. 
Det hadde vært en ønsket løsning å flytte stabsavdelingene inn i fraflyttet arealer 
på Eg, men lokalene som KPH flytter ut av egner seg dårlig til kontorer. Det ville 
vært en svært kostbar løsning å gjøre disse i stand til kontorarbeidsplasser. 
Dessuten er det i et prioriteringsperspektiv andre klinikk-funksjoner som vil 
prioriteres høyere med tanke på klinikknærhet. Deler av arealene vil også måtte 
frigjøres til UiO Campus sør-studentaktivitet fra 2023. 

Det ble derfor startet et arbeid for å se på mulige kontorløsninger. I dette arbeidet 
ble det kartlagt både kontorbehovene for stabsenheter, inklusiv møteromsbehov. I 
arbeidet ble også mulig sanering av gamle brakker samt reduksjon i leie av dyre 
modulbygg tatt med i betraktning. De fremtidige behovene for arealer til UiO 
Campus Sør, arealer for utvidet SIM-senter og arealbehov for forskning ble tatt 
med i betraktningen.  

Resultatet av arbeidet viste at økonomiavdelingen og organisasjonsavdelingen 
begge er egnet for å kunne flytte ut av Eg-området med de fleste av sine 
funksjoner, for å frigjøre plass. Dette vil også redusere bruk av gamle 
brakkeløsninger som måtte vært skiftet ut, samt redusert bruk av dagens dyre 
leide modulbygg som nå kan avvikles. Dette vil også gi bedre arbeidsforhold og 
mulighet for tettere samarbeid og synergier mellom enhetene i begge avdelinger 
for de som flytter ut. 

Administrerende direktør vedtok sent i 2021 at økonomiavdelingen med om lag 45 
kontorplasser skal flytte ut av området, til sentrumsnære lokaler. De ble vedtatt å 
igangsette et anbud for å leie lokaler. Det ble videre besluttet å utrede en utflytting 
av organisasjonsavdelingen med om lag 40 kontorplasser. Dette arbeidet er nær en 
konklusjon, og vil danne grunnlaget for inngåelse av leieavtale med ekstern 
tilbyder. I krav til lokaler i anbudet har beliggenhet og god funksjonalitet med en 
kombinert løsning med cellekontorer og kontorlandskap vært vektlagt. Pris har 
vært et sentralt element. 

Ny arealkabal for de de gjenværende funksjoner og bygg på Eg som benyttes av 
administrasjonen vil utredes fra mai 2022 når beslutningen om flytting av 
organisasjonsavdelingen er tatt. Dersom organisasjonsavdelingen skal flyttes, vil 
utflyttingen antas å skje i to etapper, høsten 2022 og eventuelt våren 2023. 

Merkostnadene ved en leiekontrakt til markedsmessige vilkår basert på en 
leieavtale på 5 år med ytterligere 5 års leieopsjon, vil være innenfor ADs 
beslutningsrammer i forhold til fullmakter og innenfor rammene i Helse Sør-Øst 
RHF sin finansstrategi. Det har vært involvering av tillitsvalgte og verneombud i 
prosessen både overordnet og i de ulike avdelingenes arbeid med dette. 
Det har vært gjort vurdering av alternativ leie av modulbyggskapasitet, men dette 
kommer betydelig dyrere ut enn leie av eksisterende kontorlokaler. Finansiering 
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av ibruktakelse av studentarealer til medisinstudenter inngår i pågående 
forhandlinger med UiO.  

Administrerende direktør informerer med dette styret om vurderingen av 
inngåelse av leieavtale for inntil 100 kontorplasser i sentrumsnære lokaler. Dette 
forventes sluttforhandlet i mai 2022. 

3 Spiseforstyrrelser 
Framskrivning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert viser en 
forventet økning i behov for både poliklinisk og døgnbehandling til pasienter med 
spiseforstyrrelser. Det påpekes i framskrivningen et behov for faglig utvikling for å 
sikre tjenestetilbudet til pasientgruppen.  

Organisering av utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter med 
spiseforstyrrelser på Agder, innen PHV-V har vært tematisert gjennom 
funksjonsutredningen i Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Mandatet for 
utredningen ble vedtatt i juni 2021, hvor fokusområdene skulle hentes fra PSA sin 
virksomhetsplan for 2021. I denne stod følgende: Videreutvikle tilbud til pasienter 
med spiseforstyrrelser på Agder.  «Spiseforstyrrelser» og organisering av 
behandlingstilbudet i PSA er blitt utredet og vurdert gjennom work shop og 
fagspesifikk fordypningsgruppe i KPH, samt arbeidsgruppe for 
funksjonsutredningen. 

I samme periode hadde FVN medieoppslag knyttet til spiseforstyrrelser. 
Problemstillinger belyst gjennom mediene, kombinert med pågående 
utredningsarbeid, medførte at ledergruppen i KPH ønsket et mer omfattende 
utredningsarbeid som i større grad inkluderte hele klinikken, også PHV-BU. 
Klinikkdirektør besluttet med bakgrunn i dette i ledermøtet 06.april å vedta 
mandat for arbeidsgruppe «Utredning av organisering og kompetansebehov 
Spiseforstyrrelser».  

Mandatet tilsier at det skal nedsettes en arbeidsgruppe med følgende 
aktivitetsplan:  

• beskrive nåværende behandlingstilbud 

• gjennomgå framskrivninger 

• foreta journalaudit for vurdering av kvalitet på 25% av alle pasienter med 
diagnostisert spiseforstyrrelse i KPH 

• gjennomføre workshop, anbefale organisering og funksjonsfordeling. 
Videre skal kompetansehevingsplan og ressursbehov tematiseres, dersom 
det vurderes som nødvendig  

Følgende fremdriftsplan foreligger p.t. 
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Det er blitt etablert samarbeid med RASP (Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser), 
OUS. De har bidratt med faglige innspill knyttet til utforming av journalaudit. RASP 
vil bidra både i gjennomføring av journalaudit som eksterne konsulenter og 
eksperter. De er også forespurt om bidrag inn i work shop.   

4 Corona-19 og konsekvenser for SSHF av situasjonen i Ukraina 
Det informeres muntlig om dette i styremøtet. 
Protokoll fra foretaksmøtet 31.03.2022 er lagt ved. 

5 Omdømmeundersøkelsen 2022 
Styret informeres med dette om den årlige omdømmeundersøkelsen i regi av HSØ 
RHF. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens oppfatning av 
sykehustilbudet i det enkelte helseforetaks opptaksområde, samt befolkningens 
oppfatning av Helse Sør-Øst RHF som eier av sykehusene.  

I undersøkelsen kartlegges befolkningens vurdering av fire omdømmerelaterte 
påstander om sykehuset i området der de bor. Respons Analyse har gjennomført 
undersøkelsen på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Datainnsamlingen ble 
gjennomført som telefonintervju (CATI) i perioden fra 1. – 24. mars, 2022. Totalt er 
det gjennomført 7007 telefonintervju med befolkningen over 18 år som er bosatt i 
Helse Sør-Øst sitt nedslagsområde. For området Sørlandet er det gjennomført 
1000 telefonintervju.  

Barometeret foreslår at en 100 score på 50 eller lavere er dårlig, mens en 100 
score mellom 50 og 70 ikke er dårlig, men heller ikke godt. En 100 score mellom 
70 og 90 er bra, og når det kommer over 90 er det svært bra.  

For SSHF  
72 prosent av de som svarte hadde selv, eller en av deres nærmeste, vært pasient 
på sykehus de siste tre årene. Dette er viktig å merke seg. Det forteller oss at 
omdømmebygging skjer i møte mellom pasient og helsearbeidere.  

Resultatene viser at SSHF omdømmemessig kommer godt ut, men i likhet med de 
øvrige foretakene i HSØ og også HSØ, er det en liten tilbakegang fra 2021.  Vi er 
tilbake til «normalen» etter pandemien.  

På spørsmålet «Hvor tilfreds er du med det samlede sykehustilbudet der du bor?», 
hadde SSHF en score på 80 i 2021, mens vi i 2022 fikk en nedgang til 75 – og på 
snitt med totalen for foretakene i HSØ. Foretaket er med dette tilbake til 2018-nivå. 

Når det gjelder tiltroen til at innbyggerne vil få den behandlingen de trenger hvis 
de skulle bli syk eller skadet og få behov for sykehusbehandling, går den totale 
scoren ned fra 78 i 2021 til 73 i år, også her er foretaket på 2018-nivå. Snittet for 
HSØ-foretakene er 75.  

På spørsmålet om foretaket lever opp til sin visjon, er det en nedgang fra 73 til 68 
fra året før, og også her under snittet i HSØ på 70. 

 

Foretaket scorer helt på linje med snittet i HSØ på følgende påstander – hvor vi i 
fjor lå over snittet: 

1. «Sykehuset fremstår som en interessant arbeidsplass» - 72 (mot 78 i 2021) 
2. «Sykehuset har god pasientbehandling» - 79 (mot 83 i 2021) 
3. «Sykehuset er mitt førstevalg» - 76 (81 i 2021) 
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4. «Jeg har tillit til at jeg får den nødvendige helsehjelpen under pandemien» - 
80 (mot 84 i 2021) 

SSHF ligger, med unntak «lever opp til visjonen», på et nivå som karakteriseres 
som «bra». Selv om også de øvrige foretakene i HSØ har opplevd en nedgang fra 
tiden da pandemien dominerte, tolkes nedgangen for SSHF også i lys av negativ 
medieomtale over tid. Omdømmet til Sørlandet sykehus er godt, men det er 
naturlig at innbyggernes oppfatning av foretaket påvirkes av mye negativ fokus. 

6 Sikker lagring av personopplysninger 
Kontroll med lokal lagring og tilgang til personopplysninger lagret utenfor IKT 
fagsystemene anses som viktig for at SSHF skal oppnå sine mål. Styret bad i 
februarstyremøtet om informasjon om SSHFs arbeid med personopplysninger. I 
det vedlagte notat gis det en mer detaljert redegjørelse av sikker lagring.  

Behandling og lagring av personopplysninger kan i hovedsak skje på en av tre 
måter: 

a) Lagring i et IKT fagsystem, normalt med en bakenforliggende database. 
Informasjon behandles gjennom bruk av fagapplikasjonen. 

b) Lagring i tilknytning til et IKT fagsystem. Som ovenfor, men hvor det også 
lagres filer til et filområde og filmapper i tilknytning til systemet.  

c) Ansattes lagring og behandling av personopplysninger utenfor de etablerte 
fagsystemene. Det benyttes egne filservere til formålet. 

Notatet gjennomgår ulike aspekter ved lokal lagring, skylagring, lagring på 
minnepinner og ansattes lagring på PC eller personlige hjemmeområde. Det gis 
også status for gjennomgang av datalagring både innenfor og utenfor 
fagsystemene. 
Det vil alltid vil være en risiko for menneskelig feil ved håndtering og lagring av 
dokumenter og filer. Dersom feil oppstår kan dette potensielt medføre brudd på 
konfidensialitet og personvernet, noe som kan påvirke foretakets omdømme.  

Administrerende direktør mener at tiltakene beskrevet i notatet bidrar til å 
redusere risiko og å ivareta informasjons- og IKT-sikkerheten på en forsvarlig 
måte. Det er også et viktig ledd i arbeidet at foretaket måler medarbeideres 
kunnskap om digital sikkerhetskultur gjennom felles undersøkelser i regional regi.  
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