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Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør 
Per Qvarnstrøm, økonomidirektør 
Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør SSF 
Geir Rørbakken, klinikkdirektør SSA 
Trond Seland, rådgiver 
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Fra Sykehuspartner:  
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Fagforbundet 
Merethe Krogstad Hoel FTV 
Brita Stave KTV SSK 
Torill Skaiaa Førsund KTV KPH 
Eldrid Rosvold Mathisen KTV MSK 
Lars Vereide KTV PTSS 
 
Delta 
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Elin Strøm FTV 
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Tor Erik Kaalaas SSK 
Dan Erik Ø Olsen SSA 
Jarle Christiansen  
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Grethe Dølbakken FTV 
Kari Marie Løvland KTV SSF 
Anette Vestøl Lind KTV SSK 
Erlend Løwe KTV KPH 
Signelill M. Pihl KTV SSA 
 
Akademikerforbundet 
Torkil Trygstad FTV 
 
Norsk Psykologforbund 
Trine Åstveit Lund FTV 
 
Dnlf 
Brede Kvisvik (YLF) 
 
Samfunnsviterne 
Rune Nesdal Jonassen FTV 
 
Tekna 
Frank Erik Strømland FTV 
 
Econa 
Steinar Omnes FTV 
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Agenda 
 

1- Statistisk logganalyse – drøfting 
 
Rådgiver i Organisasjonsavdelingen orienterte om bakgrunnen for innføring av statistisk 
logganalyse, verktøy for oppfølging av avvik i innsynslogg for pasientjournaler i DIPS. 
Arbeidsgiver ønsket tilbakemelding på foreslått kontrollprosedyre og innføring av fagråd.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
KTV KPH NSF ga positiv tilbakemelding til at det utarbeides rutiner på området. Han lurte på om 
fagrådet skal ta stilling til tilfeller der det er tvil om det har vært godt begrunnete årsaker til at 
ansatte har gått inn på journaler. Han mente at det er viktig at ansatte ikke vegrer seg fra å innhente 
pasientopplysninger som de har behov for på grunn av kontrollprosedyren. Arbeidsgiver bekreftet at 
det er et eksempel på hva som kan være en av fagrådets oppgaver. Arbeidsgiver understrekte at 
hensikten med kontrollprosedyren og fagrådet ikke er at ansatte skal vegre seg for å innhente 
pasientopplysninger de har behov for i arbeidssammenheng, det skal sikre kvaliteten på området. 
Fagrådet skal gjøre riktige og gode vurderinger.  
 
FTV NSF mente at det er blitt gjort et godt arbeid med å lage system for dette. I prosedyren 
beskrives oppgavene til loggkontrollør. Hun mente at det er uklart hvilken myndighet denne rollen 
skal ha. Det står i saksnotatet at ansatte kan rette seg direkte til loggkontrollør ved mistanke om 
uvanlige oppslag. Hun lurte på hvordan kommunikasjonen mellom de ansatte og loggkontrollør skal 
foregå og påpekte at denne rollen må ha klart beskrevet myndighets- og ansvarsområde. Hun ønsket 
også å vite hva som menes med «uvanlig oppslag». Arbeidsgiver må være sikker på at ledere i 
linjen har kunnskap om kommunikasjonslinjen med loggkontrollør. FTV NSF foreslo at lederne får 
opplæring og øvelse i dette. Hun lurte på hvilken myndighet et fagråd er tiltenkt å ha. Arbeidsgiver 
støttet at meldinger fra ansatte må inn i en formell kanal på lik linje med varslingssaker. Oppslag i 
pasientjournaler kan være uvanlige, men likevel klassifiseres som lovlig. Virksomheten må 
opparbeide seg kunnskap om hva som er uvanlige oppslag. Det vil være lederes jobb å vurdere om 
det er ulovlig, eller ikke. Kommunikasjon mellom loggkontrollør og ledere er viktig, arbeidsgiver 
vil lage rutiner rundt dette. Et eventuelt fagråd skal vurdere konkrete saker, men uten at navn på 
pasient/ansatt er oppgitt.  
 

2- Tarmscreeningsprogrammet – informasjon /dialog 
 
Fagdirektøren orienterte om nasjonalt program for tarmscreening. Det er nedsatt en lokal gruppe i 
forbindelse med etablering av tre sentre for tarmscreening ved SSHF. Det er foreslått at det første 
senteret etableres i SSK, det andre senteret er foreslått plassert i SSA. Plassering av det tredje 
senteret har ikke blitt diskutert enda.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
FTV NSF ønsket å vite hvor stor pasientgruppen kommer til å være. Hun viste til prosjekt for 
oppgavedeling og lurte på om det vil være aktuelt å utdanne sykepleiere innen koloskopering for å 
håndtere mengden som kommer. Arbeidsgiver svarte at det er vanskelig å anslå nøyaktig størrelse 
på pasientgruppen da det legges opp til frivillig screening. Kartleggingen vil i første omgang bli 
tilbudt til alle over 50 år i Agder. På sikt skal tilbudet bygges opp tilstrekkelig for at det kan tilbys 
for hele Agder. Spørsmålet om koloskopering har vært diskutert nasjonalt og det ble konkludert 
med at leger skal gjøre denne oppgaven. Begrunnelsen var at den aktuelle pasientgruppen som skal 
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inngå i tarmscreeningsprogrammet er feil gruppe å bruke oppgavedeling på, men det kan være 
andre pasientgrupper der det kan være aktuelt å bruke sykepleiere til koloskopering.  
 

3- Bemanningsutfordringer: vinterberedskap og overtidsbruk – informasjon/dialog 
 

- Vinterberedskap: 
 
Saken er innmeldt av NSF. FTV NSF orienterte om bakgrunnen til at de ønsket informasjon om 
erfaringer knyttet til vinterberedskap.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  
 
KTV SSK NSF har fått tilbakemelding om at ansatte i kombinasjonsstillinger har blandede 
erfaringer med de administrative ordningene da de ikke har vært tilpasset denne type stillinger. I 
Akuttmottaket i SSK har det vært lite interesse for å ta ekstravakter fordi de heller har forlenget 
vaktene sine og derfor ikke har fått tatt del i ordningen. NSF minnet om at enhetene er ulike og 
mente at det burde være rom for å gjøre justeringer i ordningen. Arbeidsgiver svarte at de har avtalt 
administrative ordninger for gruppe 1-5. Det har vært opp til klinikkdirektørene å vurdere hvilke 
ansattgrupper det var aktuelt for. Ordningene ble innført før jul etter høstens utfordringer for å sikre 
forsvarlig bemanning i helger og i julen. De administrative ordningene ble forlenget til 19. april. 
Det har vært store variasjoner i bruk av ordningene ved enhetene, men arbeidsgivers forståelse er at 
det har vært avgjørende for å få ansatte til å ta ekstravakter ved høyt sykefravær. Mange ansatte er 
slitne og arbeidsgiver har bedt klinikkdirektørene om at det gjøres en helhetsvurdering av ansattes 
arbeidsbelastning før de blir satt opp på ekstravakter. Arbeidsgiver ønsker ikke at det skal gå på 
bekostning av ansattes helse og pasientsikkerhet. Ordningen er nå avviklet, men arbeidsgiver ser at 
det kan være behov i enkelte tilfeller fremover, noe Foretaksledelsen vil diskutere videre.  
 
FTV NRF opplyste om at radiografene har hatt et stort sykefravær. De administrative ordningene 
har hjulpet, samtidig er det en utmattelse i gruppen som det er viktig å ta høyde for. Hun tok opp at 
radiografene mangler i presentasjonen knyttet til overtid, og oppfordret arbeidsgiver til å se 
nærmere på denne gruppen. Arbeidsgiver svarte at radiografene ligger i oversikten for MSK, men at 
det er mulig å ta ut tall for gruppen som skiller mellom de ulike sykehusene.  
 
KTV SSF har erfart at ansatte med høy kompetanse har vært slitne og at vikarer og nyutdannede var 
de som i størst grad tok ekstravakter, noe som ikke var en ønsket konsekvens av de administrative 
ordningene. Arbeidsgiver svarte at det er positivt at ansatte selv kan vurdere egen kapasitet ved 
forespørsel om ekstravakter på tross av økonomiske insentiver. Det er ikke ønskelig å ha ansatte på 
jobb som er så slitne at de er en fare for egen helse og pasientsikkerhet.  
 
FTV Fagforbundet mente at dersom utfordringene fortsetter så er det viktig å fortsette med de 
administrative ordningene, spesielt hvis det hjelper på avlastning av slitne ansatte.  
 

- Overtid:  
 
FTV NSF viste til at de i forrige møte ikke fikk forberedt seg på tallene i forkant. NSF hadde 
innspill til presentasjonen som viser en økning i overtidsbruk sammenlignet med årene som har 
vært, sett i sammenheng med pandemien. De noterer seg at totalkostnaden for overtidsbruk i 2021 
er på over 100 millioner og de ønsker dialog rundt denne pengebruken.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
FTV Delta støttet NSF i at det er nødvendig å se på tiltak for å redusere den høye bruken av overtid, 
både for å spare penger og å sikre forutsigbarhet ovenfor ansatte.  



Sørlandet sykehus HF   side 4 av 5 
 
Arbeidsgiver svarte at det er ansattgruppene som har vakt 24/7 som genererer høyest overtidsbruk. 
Arbeidsgiver mener at utfordringene ikke kan løses ved å øke grunnbemanningen. Det er også 
utfordrende å rekruttere til disse ansattgruppene. Økning av bemanningsenheten kan være med å 
redusere bruken av overtid.  
 
FTV Fagforbundet mente at bemanning og forsvarlighet henger sammen. Partene skal se videre på 
tiltak for å unngå bruk av innleie. Fagforbundet mente at det er viktig å se på tallene for bruk av 
innleie der det brukes i stor grad, som i Arendal, Flekkefjord og PTSS og se på hvilke tiltak som 
gjøres her for å redusere bruken av innleie. Det er også viktig å vurdere om vi jobber på riktig måte 
og har riktig organisering. Arbeidsgiver bekreftet at de vil fremskaffe tall for bruk av innleie.  
 
FTV NSF ønsket at partene sammen har fokus på å få ned overtid da det henger sammen med 
AML-brudd og pasientsikkerhet. Oppgavedeling er bra tiltak en kan se på, og hvis det er et mål å 
utvikle en heltidskultur så må man se på hva som gjør at arbeidsbelastningen gjør det vanskelig å 
jobbe fullt.  
 
KTV SSF NSF påpekte at de ved SSF er vi opptatt av å rekruttere og beholde 
sykepleierkompetanse. Det er et stort bruk av vikarbyråer i SSF og vikarbruken er belastende for 
fast ansatte som hele tiden må lære opp nyansatte. Hun mente at økning av grunnbemanningen vil 
være en god løsning slik at enhetene har en større pool med kompetanse å spille på.  
 
KTV SSK NSF viste til at SSHF har mistet intensivsykepleiere til kommunen. Hun mente det er 
viktig å fokusere på å beholde de ansatte og kompetansen som allerede finnes ved sykehuset.  
 
Arbeidsgiver svarte at de ser på overtidsbruk i forbindelse med vurdering av økning av 
bemanningsenheten. De ser også på vaktbelastning og det å beholde ansatte. Arbeidsgiver vil 
fremskaffe mer data knyttet til overtidsbruk ved sengepostene og bruk av innleie. Arbeidsgiver 
noterer seg at sykefraværet er i ferd med å reduseres, noe som også kan avhjelpe på overtidsbruken.  
  

4- Gjennomgang av styresaker 
 
Administrerende direktør gikk gjennom agendaen til styremøtet 27. april.  
 
Link til styresakene: Styremøte i april 2022 - Sørlandet sykehus (sshf.no) 
 
021-2022 Orientering ved administrerende direktør:  
 
Adm. dir orienterte overordnet om følgende saker:  
 

• Mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverk  
• Arealleie  
• Spiseforstyrrelser  
• Corona-19 og konsekvenser for SSHF av situasjonen i Ukraina  
• Omdømmeundersøkelsen 2022  
• Sikker lagring av personopplysninger 
 

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  
 
FTV Fagforbundet viste til at tall for AML-brudd fra 1. kvartal 2022 viser 25 % økning, noe som 
virker høyt. Arbeidsgiver bekreftet at tallet er høyere enn i en normalsituasjon, men bakgrunnen var 
koronasituasjonen eller stort sykefravær i medisinsk avdeling. Arbeidsgiver følger situasjonen tett 
og ser at nivået for AML-brudd er i ferd med å gå tilbake til normalnivået.  

https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-april-2022?arrId=0
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FTV NSF ga positiv tilbakemelding til at sak om AML-brudd blir tatt opp i styret. Hun oppfordret 
til å legge til informasjon om hva arbeidsgiver jobber med og årsaker til bruddene. Hun tok opp at 
for kort tid mellom vaktene ofte fører til AML-brudd. Egentlig legger loven opp til 11 timers hvile, 
men i vaktplaner avtales det 8 timers hviletid mellom vakter, noe som egentlig er for lite. FTV NSF 
mente det er bekymringsfullt at det er så mange brudd på dette området fordi det kan føre til 
uforsvarlig pasientbehandling. Hun oppfordrer arbeidsgiver til å se på om årsaken til mange av 
bruddene skyldes at ledere ikke legger inn avtale om redusert hviletid i GAT. 
  
FTV Fagforbundet mente at arbeidsgiver må se nærmere på at det er et høyt nivå av AML-brudd til 
tross for at man har særavtaler om redusert hviletid.  
 
Arbeidsgiver takket for innspillene og noterte seg de.  
 
024-2022 Virksomhetsrapport for februar og mars 2022 
 
Adm.dir orienterte overordnet om innholdet i virksomhetsrapporten for februar og mars 2022.  
  
025-2022 Oppdrag og bestilling 2022 
 
Adm.dir orienterte om innholdet i oppdrag og bestilling 2022.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
FTV Fagforbundet oppfordret til å legge til at arbeidsgiver skal jobbe videre med tiltak som 
oppgavedeling og styrking av bemanningsenheten for å redusere innleie. Arbeidsgiver noterte seg 
innspillet.  
 
026-2022 Utviklingsplan 2040:  
 
Adm.dir orienterte om struktur og innhold i forslaget til utviklingsplan 2040.  
 

5- Måling av brukeropplevelsen med Aternity i Helse Sør-Øst – drøfting 
 
Spesialkonsulent i Sykehuspartner, Henrik Folmer Wærum, orienterte om bakgrunnen for 
innføringen av Aternity for måling av brukeropplevelsen i applikasjoner og Windows i Helse Sør-
Øst. Det ble åpnet for innspill.  
 
Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 
 
De tillitsvalgte hadde ingen innspill til saken.  
  


