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• Store utfordringer mht økonomi og ventetid 
for alle foretak i HSØ

• Vi har forverret vår situasjon minst mht
ventetid i foretaksgruppen

• Økonomi, resultat nær 0, store driftsavvik 
• Korttidssykefraværet er doblet denne 

sommeren (3% mot 1,5%)
• God jobb i klinikkene med å avslutte c-19-

bemanning (29 årsverk mot 118)
• Ventetid – fokus på:

1. Ortopedi 
2. Øye, ØNH, DPS Østre AGder

• Forbedring ventetid innen øye og ØNH

Overordnede kommentarer

2

2. Tiltaksarbeid i 
klinikkene

1. Avvikle C-19-
bemanning 

3. Utredninger som 
beskrevet i UP40 



ADs frist for klinikkdirektørs 
overordnet plan

16. august

Møter med klinikkledelser for 
konkretisering av 
klinikkdirektørs plan

Fastsatte datoer i 
september

Temamøte med tillitsvalgte 12. september
Heldagsmøte i 
foretaksledelsen

19.-20. september

Møter i foretaksledelsen for 
prioritering av arbeid med 
klinikkovergripende tiltak 

Oktober

Møter med klinikkledelser for 
status og ytterligere tiltak til 
budsjett 2023

November

Økonomi
Plan for høsten
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Mer detaljerte tiltak og forventet effekt i styrets oktobermøte



Ventelister ortopedi
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Tiltaksarbeid i klinikkene

• ADs møter med klinikkdirektør og avdelingssjefer 
for ortopedi – basert på bestilling

• Ett møte gjennomført
• Klinikkdirektører ferdigstiller planer for å 

redusere ventelister i ortopedi, presenteres for 
AD 30. september

• Mer detaljerte planer fra klinikkdirektører 
beskrives i oktoberstyremøtet



Strategisk videre arbeid: Utredninger
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2035 2040



7 utredningsbehov
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1. Arbeidsmiljø 
2. Bemanningsframskrivinger og rekruttering 
3. Optimal arealutnyttelse 
4. Spesialiserte sentre 
5. Akuttmedisinsk kjede 
6. Hjemmoppfølging og FACT team
7. Teknologimodernisering

Neste gruppe utredninger



7 utredningsbehov- prioriterer:
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1. Arbeidsmiljø 
2. Bemanningsframskrivinger og rekruttering 
3. Optimal arealutnyttelse 
4. Spesialiserte sentre 
5. Akuttmedisinsk kjede 
6. Hjemmoppfølging og FACT team
7. Teknologimodernisering

Vi jobber med alle sju,
men prioriterer 1 og 4 i tid



Utredningsarbeidet skal planlegges og gjennomføres
godt

Transparent 
Involverende
Forutsigbart
Framoverskuende

Medarbeidere
og ledere Pasienter, 

brukerutvalg

Tillitsvalgte og 
verneombud

Kommunene

Gode prosesser ved
SSHF
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