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Forslag til vedtak 

1. Styret tar redegjørelsene til orientering. 
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1. Høring regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst 

 
Helse Sør-Øst har ferdigstilt høringsversjon av regional utviklingsplan 2040.  
Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) 
 

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to deler. Den første delen beskriver 
trender og forslag til seks satsingsområder. Del to av planen omtaler rammer og 
forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del en. Dette 
omfatter blant annet bemanningsmessige og faglige rammer, læring fra 
pandemien, informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi. 

Sørlandet sykehus HF har frist 30. september for å svare på høringen. 
Administrerende direktør legger med dette utviklingsplanen fram for styret, slik at 
styret kan gi signaler til SSHFs høringssvar.  SSHF er gitt mulighet til å sende inn et 
foreløpig høringssvar innen fristen, for så å sende inn vedtatt høringssvar etter 
styrebehandling på møtet 5. oktober.  

 

 

2. Sommerferieavvikling 2022 

 
SSHF gjennomførte ferieavvikling i uke 26-33 og alle medarbeidere som ønsket det 
har avviklet 3 eller 4 ukers ferie.  

Administrerende direktør har initiert en evaluering av sommerferieavviklingen 
2022. Bemanningsplanlegging, aktivitet, samarbeid mellom klinikkene og effekten 
av de administrative tiltakene er tema for evalueringen. I tillegg gjøres en 
evaluering av erfaringer fra sommerstenging av generell kirurgi i SSF.  

Ledere i SSHF har, i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, planlagt ferieavvikling 
over lang tid og ferieavviklingen ble gjennomført på en forsvarlig måte. 
Medarbeidere har tatt stort ansvar og utvist fleksibilitet for å bidra til 
gjennomføring av ferien. 

SSHF har i økende grad utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig kompetente 
ferievikarer til tross for at det i januar 2023 ble iverksatt flere tiltak. Ved klinikk 
somatikk Flekkefjord hadde man så store utfordringer med å rekruttere generell 
kirurger at adm.direktør vedtok i juni å sommerstenge generell kirurgi i uke 29-31. 
Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som utarbeidet prosedyrer for 
endringer i pasientforløp mellom SSF og SSK. Erfaringene så langt er at 
prosedyrene som ble utarbeidet fungerte bra. Evalueringen vil peke på eventuelle 
utfordringer med ordningen. 

Ved inngangen til ferien var det meget høy aktivitet og overbelegg på alle tre 
medisinske avdelinger. 

SSHF gikk i grønn beredskap 25.-27. juli grunnet overbelegg på sengepostene.  
Samarbeidet mellom avdelingene i klinikken og på tvers av klinikkene fungerte i 
hovedsak meget bra. Gjennom sommerferieavviklingen fikk vi et økende problem 
med utskrivingsklare pasienter i Østre Agder. 

https://helse-sorost.no/horing-regional-utviklingsplan-2040#horingsinstanser
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Administrative godtgjøringer har hatt god effekt for å dekke ledige vakter i 
bemanningsplan og uforutsett fravær i ferien. Korttidsfravær og AML –brudd i juli 
har økt fra 2021 til 2022. Det er også en økning i antall overtidstimer på 
døgnenhetene og for leger. Det gjelder spesielt for intensivenhetene, 
akuttmottakene, noen sengeposter samt enkelte vaktordninger for leger. 

Styret vil informeres om resultatet av evalueringene, samt nye tiltak for sommeren 
2022. 

 

 

3. Utfordringer ved drift av generell kirurgi ved SSF fra uke 34 

 

Administrerende direktør vil informere styret muntlig i møtet. 

 


