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Agenda 
 

1. Sak fra NSF om bemanningsutfordringer i sommerferieavviklingen – informasjon / 
dialog 
 

FTV NSF orienterte om bakgrunnen for innmelding av sak om bemanningsutfordringer i 
sommerferieavviklingen og etterspurte oversikt over utfordringene og hva arbeidsgiver ser for seg av 
løsninger.  
 
Klinikkdirektør SSF orienterte om at det er utfordrende å dekke enkelte vakter i enkelte uker innen generell 
kirurgi. De har hatt møter med SSA og SSK om utfordringene for å undersøke om noen av vaktene kan 
dekkes inn av ansatte derfra. En annen løsning kan være å eksempelvis stenge en helg, men arbeidsgiver 
jobber fortsatt med å dekke inn vaktene. Arbeidsgiver jobber også med å utvikle en økonomisk 
kompensasjon for legene som insentiv for å dekke vaktene.  
 
Klinikkdirektør SSA informerte om at helgene er utfordrende. De har hatt færre søkere til 
sommervikarstillinger enn tidligere, samtidig som personalet er preget av belastningen fra pandemien og et 
høyt sykefravær. Arbeidsgiver har sett på ulike løsninger på utfordringene, blant annet at ledere går inn i 
driften og reduksjon av sengeposter på lindrende. Det er sengepostene og intensivavdelingen som har størst 
utfordringer knyttet til ferieavviklingen.  
 
Klinikkdirektør SSK orienterte om at de har størst utfordringer på kvinneklinikken, spesielt på barsel. Her er 
lån av personale fra de andre delene av kvinneklinikken et aktuelt tiltak. I tillegg er det utfordrende på 
nevrologisk og lungeavdelingen. Nevrologisk vurderer å legge om turnusen for å løse utfordringene.  
 
Klinikkdirektør KPH informerte om at de har klart å dekke ferieavviklingen på omtrent alle sengeposter. 
DPS Østre Agder har redusert fra 4 til 3 uker ferie for å dekke feriebemanningen. Forklaringen på at KPH 
ikke har like store utfordringer som de andre klinikkene er at de har hatt bedre tilgang på vikarer.  
 
Direktør PTSS orienterte om at AMK og ambulanse ikke har store utfordringer når det gjelder å dekke inn 
bemanning i sommer.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
FTV NSF påpekte at de er opptatt av at de ansatte skal stå i en faglig trygg situasjon i sommer og stilte 
spørsmål ved om SSHF er tidlig nok ute med å sikre pasientsikkerheten i sommer. Hun minnet om at de 
ansatte i tillegg vil få en ekstra belastning i sommer ved at de må lære opp sommervikarer. Arbeidsgiver 
svarte at planleggingen av ferieavviklingen ble påbegynt allerede i oktober og arbeidsgiver opplever at det er 
godt planlagt og at de har undersøkt løsninger. Samtidig er det en større utfordring i år knyttet til rekruttering 
av sommervikarer enn tidligere år. Arbeidsgiver har allerede begynt å planlegge ferieavviklingen for 2023.  
 
FTV Dnlf reagerte på at hun ikke ble involvert i utarbeidelsen av kompensasjonsordningen ved SSF. 
Arbeidsgiver svarte at lokale tillitsvalgte ved SSF har vært involvert og beklaget samtidig at FTV Dnlf ikke 
ble orientert om saken.   
 

2. 034-2022 Økonomisk langtidssak (ØLP) – drøfting 
 

Økonomidirektøren informerte om at de store linjene i ØLP er som tidligere, at det er krevende 
budsjettmessig og at det er behov for krevende omstillinger. Samtidig har SSHF 30 millioner mindre 
omstillingsbehov enn i forrige periode, i tillegg har SSHF fått tildelt midler til oppgraderinger i den 
kommende perioden. Utsettelsen av nedtak av pleieårsverk som var planlagt i begynnelsen av året har 
medført økte kostnader. SSHF må jobbe videre med å finne mer hensiktsmessige måter å jobbe på i 
kommende år. Den økonomiske situasjonen beskrevet i ØLP forutsetter at det gjennomføres 
produktivitetsforbedrende tiltak fremover. Det vil heller ikke bli gitt flere midler knyttet til pandemien 
gjennom revidert nasjonalbudsjett.  
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FTV Fagforbundet mente at partene må diskutere bemanning og rekruttering sett opp mot nedtak videre. Hun 
etterspurte ytterligere analyse av sammenligningsgrunnlaget før nedbemanning påbegynnes. Arbeidsgiver 
svarte at tallene fra 2019 fremdeles er gyldige. Det vil være tidskrevende å gjennomføre en ny analyse. 
Arbeidsgiver mener det ikke er nødvendig når det overordnede bildet er uendret fra før pandemien.  
 
FTV Dnlf mente at det er en diskrepans mellom utviklingsplanen som beskriver at det vil være et økt behov 
for personell fremover samtidig som det planlegges nedbemanning. Hun oppfordret arbeidsgiver til å 
fokusere på det langsiktige behovet for personell og kompetanse. Arbeidsgiver svarte at det på grunn av den 
økonomiske situasjonen er behov for å tilpasse driften gjennom nedtak, samtidig som det er behov for å øke 
på områder der SSHF bør spesialisere seg.   
 
FTV NPF viste til kapittel 7 der det legges føringer knyttet til økning i ISF-godkjente konsultasjoner. Hun 
mente at dersom det legges føringer på enkeltområder så går det utover andre aktiviteter. Hun etterspurte mer 
informasjon om denne føringen. FTV NPF viste til at det forventes økt bruk av teknologi som 
videokonsultasjoner og endringer i behandlingsformer som e-mestring og påpekte at dette fører til en annen 
type aktivitet, men at det ikke nødvendigvis fører til økt aktivitet. Arbeidsgiver svarte at Helse Sør-Øst har 
lagt de faglige forutsetningene basert på sine analyser innen psykiatri. Det vil komme mer informasjon om 
dette inn mot budsjettprosessen i høst. Økningen i ISF-godkjente konsultasjoner er lav for SSHF. 
Arbeidsgiver informerte om at SSHF fortsatt ikke har implementert e-mestring i full skala.  
 
FTV NSF viste til at SSHF må kombinere aktivitetsvekst med nedbemanning og påpekte at hovedvekten må 
ligge på kostnadsreduserende tiltak som reduksjon i ventelistene. Arbeidsgiver svarte at reduksjon i 
ventelister er et mer langsiktig tiltak som man vil se effektene av først etter noen år.   
 
KTV KPH NSF viste til forventet gevinstrealisering på 6 millioner knyttet til nytt psykiatribygg og lurte på 
om det vil legge føringer for hvilke innstramminger som vil komme. Arbeidsgiver bekreftet at det forventes 
en gevinstrealisering på minst 6 millioner som følger av nytt psykiatribygg.  
 
FTV Dnlf tok opp at sykehuset har lavere inntjening for behandling av kronikere og øyeblikkelig hjelp og 
lurte på om det er mulig å diskutere vektingen av inntjening for ulike behandlingsformer. Arbeidsgiver svarte 
at de kan ta opp problemstillingen i Foretaksledelsen der FTV Dnlf kan presentere spørsmålet. Diskusjon om 
vektingen pågår også i politiske fora på nasjonalt nivå.  
 
Administrerende direktør minnet om at det er viktig å få ned belastningen på sykepleierne for å kunne 
gjennomføre nedtakene. I dette arbeidet er arbeidsgiver avhengig av at leger og Legeforeningen er aktive i 
dette arbeidet. SSHF må begynne å jobbe med den nye normalen og finne verktøy for å redusere 
belastningen på ansatte.  
 
FTV Fagforbundet mente at SSHF ligger etter når det gjelder forberedelser for nedbemanning. Hun minnet 
om at det er viktig å gjøre de nødvendige aktivitetene i riktig rekkefølge. Arbeidsgiver svarte at de jobber 
med dette i forkant og etter sommeren.  
 
FTV NSF uttrykte bekymring for at SSHF får et svekket omdømme ved nedbemanning, noe som igjen vil få 
konsekvenser for fremtidig rekruttering. Arbeidsgiver noterte seg innspillet. Problemstillingen krever at alle 
fagmiljøene jobber sammen for å finne gode løsninger.  
 
Grunnet liten tid til forberedelse ble det gitt anledning til å sende inn innspill til saken per e-post i etterkant 
av dialog- og drøftingsmøtet. FTV NSF har sendt inn ytterligere kommentarer til sak om ØLP i etterkant av 
møtet: 
 
FTV NSF har i utgangspunktet forståelse for utfordringene SSHF har, at den kan henge sammen med den 
økonomiske modellen der drift og investering henger sammen og kanskje også henger sammen med for lave 
bevilgningene til HF’ ene over statsbudsjett. 
 
Hun opplever å ha prøvd å gi innspill på hvordan SSHF skal håndtere utfordringene i flere anledninger, også 
i dette dialogmøtet. 
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FTV NSF stilte i møtet spørsmål ved hvordan det i saksfremlegget til ØLP kan beskrives at de betydelige 
effektiviserings- og driftsforbedringene bare i noen grad kan løses ved aktivitetsvekst. Hun oppfattet ikke at 
spørsmålet ble godt nok besvart. En kommentar var at å redusere ventelister og avskaffe fristbrudd ikke 
hadde noen langsiktig effekt. Hun savnet svar på følgende: Fristbrudd og lange ventelister har SSHF slitt 
med over lang tid. Det betyr at dette ikke er løst i en fart og at det vil være ytterst viktig å lage et system slik 
at disse utfordringene ikke kommer tilbake. FTV NSF anser dette som en langsiktig god løsning både fordi 
det forbedrer økonomi (aktivitetsvekst/oppgavedeling der leger i større grad blir frigjort til sine viktige 
oppgaver) og kvalitet- og pasientsikkerhet.  
For eksempel dersom dette skal løses med mer kveldsåpne poliklinikker/sykepleie/fysioterapeut/ 
ergoterapeut drevne poliklinikker så vil det ta sin tid, kompetanse må bygges opp. 
 
FTV NSF mener dette ikke er svart godt nok ut som et mulig tiltak for aktivitetsvekst og økt DRG –
poeng  og derpå økt ISF –refusjon (se Analyserapporten fra 2019 side 9, 50 mill mindre enn sammenliknbare 
sykehus) og sett opp mot tiltaket bemanningsreduksjon der bemanningsreduksjon beskrives som løsningen 
på alt ( kostnadsvekst innen høykostmedisiner og IKT osv).  
 
FTV NSF mener at å tillegge bemanningsreduksjon som tiltak for å løse utfordringene er forbundet med alt 
for stor risiko. 
 
KOM og andre prosesser foregår (ARP, Tiltakspakker og spes Tiltakspakke 4 – AIO opererende fag) – som 
har klart kvalitative effekter og som vi burde gi tid til å kunne vise også bemanningsmessige effekter.  
 
Videre kommenterer hun planens beskrivelse av avsnittene Rekrutteringsutfordringer og 
Bemanningsutvikling – innholdet i disse to avsnittene står imot hverandre og er vanskelig å skjønne rent 
logisk. SSHF har rekrutteringsutfordringer og så skal det foretas en bemanningsreduksjon.  
 
Planen beskriver at omstillingsarbeid er krevende for foretakets fagmiljøer og at det parallelt jobbes med å 
fremme et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede for å beholde dyktige medarbeidere. FTV NSF kommenterer at 
det er en stor risiko for at bemanningsreduksjonstiltakene vil virke negativt på arbeidsmiljø og fagmiljøer og 
ikke minst på omdømmet. Hun stiller også spørsmål ved hva slags tiltak det jobbes med. 
 
 

3. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved SSHF – 
drøfting 

 
Saken ble ikke behandlet i møtet, men tillitsvalgte og vernetjenesten kan sende inn eventuelle innspill per e-
post.  
 
 

4. Mandat ambulansestasjonsstruktur – informasjon / dialog v/ direktør PTSS 
 
Saken ble ikke behandlet i møtet, men tillitsvalgte og vernetjenesten kan sende inn eventuelle innspill per e-
post.  
 

 


