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Agenda 
 

1. Ny nettside for administrerende direktørs dialog- og drøftingsmøter – informasjon/dialog 
 
Rådgiver i HR-seksjonen orienterte om utkast til ny nettside for administrerende direktørs dialog- og 
drøftingsmøter og åpnet for innspill.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
HVO SSK, KPH og Sentrale staber ga tilbakemelding om at nettsiden er ryddig og at det er positivt å ha 
informasjonen knyttet til møtene samlet på en plass.   
 
Fagforbundet KTV PTSS ga positiv tilbakemelding til forslaget om nettside og minnet om at fristene 
beskrevet må være gjensidige mellom partene. Arbeidsgiver bekreftet dette, fristene er de samme som står 
beskrevet i Lokal samarbeidsavtale.  
 
FTV Fagforbundet mente det er bra å få et system på møtene, men at det kan gå på bekostning av 
spontaniteten på saksinnmelding. Arbeidsgiver svarte at de vil fortsette å være fleksible på saksinnmelding. 
Partene kan ha en evaluering av nettsiden etter 6 måneder.  
 
FTV Tekna lurte på om innkallinger fortsatt vil sendes ut i Outlook som tidligere. Arbeidsgiver bekreftet 
dette.  
 

2. Status ARP – informasjon/dialog 
 
Organisasjonsdirektøren orienterte om sakens bakgrunn, status, organisering av prosjektet, arbeidsgruppenes 
arbeid og prosjektets fremdriftsplan.  

 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte:  
 
FTV Nito viste til at det ikke sitter representanter fra MSK og PTSS i arbeidsgruppe 5, og at det står at de 
skal kobles på ved behov. Hun lurte på hvordan det sikres at de faktisk blir koblet på. Arbeidsgiver svarte at 
dette var tema på en budsjettkonferanse. Organisasjonsdirektøren har fått tilbakemelding fra klinikkdirektør i 
MSK om at de syntes dette var nyttig fordi de fikk deltatt aktivt i diskusjonene. Det vil være relevant å 
invitere inn representanter fra MSK og PTSS når saker skal diskuteres i de andre klinikkene.  
 
FTV NSF stilte spørsmålstegn til hvordan ARP kan hjelpe til som risikoreduserende tiltak når planen for 
nedbemanning skal være klar 19. august. Arbeidsgiver svarte at det ikke er bemanningsplanen for nedtak 
som skal være klar 19. august, men at det er klinikkdirektørenes planer for nedtak skal være klare til da. 
Arbeidet med ARP vil være en viktig komponent i høstens arbeid. Gruppene med pasientforløp er avhengig 
av å få redusert antall pasienter og trykket mellom kl 14 og 17. Arbeidsgiver har etterlyst planer fra 
klinikkene rundt dette. I gruppen som jobber med bemanningsenheten, så diskuteres det ulike modeller 
knyttet til å legge til rette for korttidskontrakter for å dekke korttidsfravær.  
 
FTV Fagforbundet ga positiv tilbakemelding til ARP, men påpekte at det er mye som må være på plass før 
nedtakene kan skje og at det er viktig at tidsplanen ivaretar dette. Hun minnet om at det er viktig å få 
tiltakene på plass, starte i riktig rekkefølge og å bruke den nødvendige tiden.  
 

3. 039-2022 Etablering Campus Sør – medisinutdanning på Agder – drøfting 
 
Administrerende direktør orienterte om status for etableringen av Campus Sør – medisinutdanning på Agder.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
FTV NSF var positiv til arbeidet med å få dette i stand. Hun viste til at det i avtalen står noe om fordeling av 
kostnader og etterlyste en tydelig presentasjon om hva det konkret innebærer for SSHF. Arbeidsgiver 
bekreftet at det vil komme mer informasjon knyttet til kostnadsfordeling.   
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4. 040-2022 Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 
 
Administrerende direktør orienterte overordnet om de ulike sakene under denne styresaken.   
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
HVO SSK, KPH og Sentrale staber mente at det under sak om Rapportering av IA-arbeidet burde stå noe om 
sammenhengen mellom arbeidspress og rekruttere og beholde medarbeidere. Han mente det hadde vært 
interessant å vite hva ledelsen tenker om bemanningsutfordringene fremover. Arbeidsgiver svarte at å 
beholde medarbeidere er et punkt i utviklingsplanen som det vil bli jobbet med fremover, det blir spesielt 
viktig i sammenheng med omstillingene som foregår. Faglig utvikling og ledelse er blant momentene som 
har stor betydning i denne utredningen. Dette er også noe arbeidsgiver ser etter ved bruk av sluttintervjuer, 
der arbeidsgiver får viktig informasjon om hva som gjør at medarbeidere slutter, og hva som bør gjøres for å 
sikre at medarbeidere blir værende. Dette er spørsmål som også tas opp i oppfølgingen av nye medarbeidere.  
 
FTV NSF tok opp at dagens jobbsøkere er opptatt av at det er godt arbeidsmiljø i virksomheten og at SSHF 
er i en kritisk fase når det gjelder omdømme. Hun mente at det er viktig å se dette opp mot omstillingen og 
være klar over at dette kan skade SSHFs omdømme. Å sikre faglig utvikling er viktig for å beholde 
medarbeidere. FTV NSF lurte på hvordan er tallene for SSHF knyttet til IA er og om SSHF klarer å nå de 
målene som skisseres. Arbeidsgiver svarte at spørsmålet er stort og omfattende. Det blir tilrettelagt for 
mange, men saken kan best belyses ved å settes opp som en temasak. FTV NSF var positiv til at saken settes 
opp i et temamøte.   
 
FTV Fagforbundet etterlyste en status for sommerferievikarer, spesielt i somatikken ettersom hun har fått 
tilbakemelding om at det er gjentakende mangel på sykepleiere og at flere nå opplever at det er krise. 
Arbeidsgiver svarte at det på et enhetsledermøte ble diskutert sommeren og rekruttering fremover. De fleste 
vaktene var dekket, men noe gjenstår. I SSK er det fortsatt noen ledige vakter på MIE. På kirurgiske senger 
har alle fått 4 uker ferie, men bemanningen er ikke robust med tanke på at kirurgisk ø-hjelp i SSF legges ned 
noen uker i sommer. Mulige løsninger på denne utfordringen ses på. Organisasjonsdirektøren vil gå i dialog 
med avdelingssjef for Poliklinikk og pleie SSA for å få mer informasjon om belastningen på de ansatte og 
deres arbeidssituasjon inn mot sommeren. FTV Fagforbundet oppfordret til å også ha dialog med de to 
tillitsvalgte i SSA. Arbeidsgiver noterte seg dette og vil følge opp via avdelingssjefen.  
 
FTV NPF viste til at bemanningssituasjonen i KPH er prekær, særlig på overlege og LIS. Hun mente at det er 
viktig å få frem at det også ved DPS i distriktene er vanskelig å opprettholde drift i henhold til 
pakkeforløpsstandard og å gi god behandling til pasienter, spesielt grunnet spesialistmangel. Hun mente at 
det er mye fokus på legene i orienteringen og oppfordret arbeidsgiver til å passe på å ikke isolere de som en 
gruppe, men å se på helheten. Det er mange oppgaver som flere faggrupper må løse sammen, spesielt etter at 
pakkeforløpsstandarden ble innført. Legene står ikke alene om utfordringene som beskrives og FTV NPF 
mener at de andre faggruppene glemmes i denne sammenheng. Det vil være en fordel for 
pasientbehandlingen at det også er nok bemanning på øvrig støttepersonell.  Andre yrkesgrupper kan løse 
oppgaver som leger ikke trenger å løse, noe som kan avhjelpe den totale belastningen for legegruppen. 
Arbeidsgiver bekreftet at dette er viktige innspill. Saken ble satt opp som svar på et innspill fra Dnlf.  
 
HVO SSK, KPH og Sentrale staber støttet NPFs innspill. Det er et stort behov for tiltak som virker på kort 
sikt. Hvis kostnaden for å ha en forsvarlig behandling havner på de ansatte er faren stor for at medarbeidere 
slutter. Arbeidsgiver noterte seg innspillet.  
 

5. 042-2022 Virksomhetsrapport april og mai 2022 – drøfting 
 
Administrerende direktør orienterte om innholdet i virksomhetsrapporten for april og mai 2022.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
FTV NSF lurte på om SSHF er i ferd med å komme inn i en periode med høyt belegg og høyt sykefravær. 
Samtidig er det store utgifter knyttet til fristbrudd. Det er igangsatt tiltak, men hun stilte spørsmålstegn ved 
om det jobbes nok med å løse utfordringene knyttet til fristbrudd. Arbeidsgiver bekreftet at de har dialog 
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med leder for KOM angående hvordan arbeidet med fristbrudd og oppgavedeling skal rigges etter at det ble 
lagt på is. Det er ikke besluttet noe, men dialogen handler blant annet om hvordan det er mulig å hente ut 
erfaringer på tvers av fagområder. Det vil antageligvis bli lettere å lykkes med oppgavedeling hvis forslagene 
kommer fra fagmiljøene. Sykefraværet i mai er på et normalt nivå, selv om det kan være variasjoner mellom 
enheter. Alle de tre somatiske klinikkene og KPH har betydelige økonomiske utfordringer i driften sin. Det 
ligger store utfordringer når det kommer til å få til en normalisering av økonomi og aktivitet. Det er først og 
fremst lønnskostnadene som er utfordrende, i tillegg til fristbrudd og fritt behandlingsvalg. SSHF har fortsatt 
nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med 2019, men enkelte poster har enkeltdager med store utslag på 
belegg. Totalen viser at ingen klinikker har høyere beleggstall enn før.  
 
 

6. 043-2022 ForBedring 2022 – informasjon/dialog 
 
Administrerende direktør orienterte om at resultatene på overordnet nivå stort sett er over gjennomsnittet, 
men at det er variasjoner innen de enkelte enhetene. Dette skal følges opp i handlingsplaner.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
FTV NRF var opptatt av at resultatene fra undersøkelsen kommer ut til de som har svart og at resultatene 
følges opp. Arbeidsgiver bekreftet at dette er viktig. Arbeidsgiver følger opp at andelen av handlingsplaner 
øker og følger også opp de enhetene som har dårligst score spesielt.  
 

7. 044-2022 Konsernrevisjon – oppfølging etter revisjon av uønskede hendelser – 
informasjon/dialog 

 
Administrerende direktør orienterte om tilbakemeldingene til SSHF fra konsernrevisjon etter oppfølging etter 
revisjon av uønskede hendelser, som i hovedsak var positive.  
 
Innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte: 
 
FTV NSF viste til at det i rapporten står at det i mindre grad vises til resultat og effekt. Hun opplever at de 
savner synliggjøring av handlingsplan og utviklingsplan og lurte på om det er riktig oppfattelse. Arbeidsgiver 
svarte at konsulentene er opptatt av hvordan SSHF har fulgt opp handlingsplanen og rapportering av tiltak. 
De er også opptatt av hvordan SSHF sjekker at gjennomføringen får resultater. Her vises det til SSHFs 
ordinære kvalitetssystemer, at det gjennomføres langt flere internrevisjoner, hendelsesanalyser og eksterne 
tilsyn. I rapporten står det at dette er en adekvat måte å gjøre det på.  
 

8. 045-2022 Resultater fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse – 
informasjon/dialog 

 
Fagdirektøren orienterte om resultater fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse.  
 

9. Eventuelt:  
 
- FTV NSF informerte om en situasjon i Arendal i uke 23 der de måtte søke å finne 

bemanningsløsninger på tvers av lokasjoner og mulighet for pasientbytter. Hun lurte på om 
arbeidsgiver har en plan hvis det skjer igjen ila sommeren. Arbeidsgiver svarte at de må 
undersøke det konkrete tilfellet nærmere.  
 
FTV Fagforbundet lurte på om arbeidsgiver har vurdert muligheter for flytting av bemanning 
slik at akuttsituasjoner kan løses på en mer hensiktsmessig og effektiv måte enn i dag. Hun var 
opptatt av at det må være en tydeligere plan per lokasjon som er satt i system. Arbeidsgiver vil 
skriftliggjøre et svar i etterkant av møtet. Planleggingen av sommerferieavviklingen for 2023 vil 
påbegynnes allerede til høsten.  


