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1. Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 
 
Administrerende direktør orienterte kort om regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst, 
sommerferieavvikling 2022 og utfordringer ved drift av generell kirurgi ved SSF fra uke 34.   
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Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
KTV Dnlf tok opp at mange LIS 1, spesielt i akuttmottaket i SSK, har gitt tilbakemelding om at 
arbeidssituasjonen de ble satt i, uten særlig opplæring har vært utfordrende for både de og andre de har 
samarbeidet med. Ved spørsmål om de kunne tenke seg videre jobb ved SSK, så er det flere som ikke ønsker 
seg dette på grunn av det høye arbeidspresset. Arbeidsgiver bekreftet at LIS 1 i akuttmottaket i SSK har hatt 
et høyt arbeidspress i kombinasjon med mange nye sykepleiere og stort antall pasienter. 
 
FTV Dnlf viste til at det har kommet 6 oppsigelser fra LIS 2 i Arendal etter sommerferien grunnet for tunge 
vakter. Samtidig er det snakk om å ta ned antall overlegestillinger. Medisinsk avdeling i SSA er i en alvorlig 
situasjon etter sommerferien. Arbeidsgiver er klar over bekymringen knyttet til vaktbelastning og 
arbeidspress for LIS 2, og at LIS 2 søker seg over til mindre vakttunge fag. 
 
FTV Fagforbundet har fått tilbakemeldinger om at det har vært mye overtid og alvorlige avvik i sommer og 
etterlyste en god gjennomgang av dette innen kort tid.  
 
FTV NSF mente at det blir viktig å se hva lederne svarer om forsvarlig behandling av pasienter i 
spørreundersøkelsen og at det er for tidlig å konkludere med at sommeren har vært forsvarlig. Et eksempel 
som trekkes frem på en krevende situasjon i sommer er nedstengningen av generell kirurgi. NSF mener at 
også mangelen på 471 sykepleier- og jordmorvakter for å dekke bemanningsplan ved inngangen til 
ferieavviklingen burde trekkes frem i orienteringen. De ledige vaktene var ikke et resultat av at lederne 
hadde planlagt dårlig, det skyldtes mangel på pleiere. Arbeidsgiver støttet at dette er viktig å se nærmere på 
og at det burde ha fremgått i orienteringen. Ansatte har strukket seg langt for å bidra til et forsvarlig 
pasienttilbud i sommer. Lederne har gitt tilbakemelding om at de administrative kompensasjonsordningene 
har fungert bra. Arbeidsgiver vil legge frem tall for AML-brudd og HMS-hendelser og videreføre denne 
diskusjonen til neste dialogmøte. 
 
FTV Dnlf støttet at det pr. dd. er for tidlig å konkludere med at det har vært en forsvarlig sommer. I SSA har 
de ikke fått operert fordi det har vært fullt på Post-op. Mangel på sykepleiere har også gjort at operasjoner 
har stoppet opp.  
 
HVO SSK delte organisasjonenes bekymring for høyt arbeidspress. Lokale verneombud har gitt 
tilbakemeldinger om et ekstremt høyt arbeidspress i sommer. Det er også bekymringsfullt for fremtiden at 
ansatte slutter. Det vil bety noe for pasientsikkerhet og forsvarlighet etter hvert. Dette kommer ikke godt nok 
frem fordi ansatte ikke har tid til å skrive avviksmeldinger. Kapasitetsmangelen handler også om 
forsvarlighet for SSHFs ansatte, noe som også bør svares ut i evalueringen.  
 
FTV Akademikerforbundet tok opp at tilbakemeldinger fra portørene i SSA og SSK har vært at de i løpet av 
de siste 4 årene sett en endring fra lavsesong, og mer i retning av lik belastning (antall portøroppdrag) 
gjennom hele året. For første gang på 10 år har antall portøroppdrag faktisk økt i juli + de to første ukene i 
august. Dette forteller mye om belegg og aktivitet på Sørlandet i sommerperioden. Konsekvensene er økte 
lønnsutgifter/ overtid/ AML-brudd. På tross av nevnte faktum kan de ikke se at dette reflekteres i budsjettene 
sine. Tvert imot har de nå mottatt varsel om ytterligere kutt. På bakgrunn av dette stiller de spørsmål ved om 
nok en faktor påvirker pasientsikkerheten i foretaket, jf krisen på LIS-legeområdet f.eks.  
 
FTV NRF viste til at radiologien er et spesifikt fagområde som krever lang opplæring. I sommer har mange 
erfarne ansatte blitt erstattet med ferievikarer. Belastningen har vært stor. Etter sommeren har 5 ansatte med 
lang erfaring har søkt permisjon for å tiltre stillinger utenfor SSHF.   
 
KTV NSF informerte om at det har vært en stor belastning på Medisinsk avdeling SSF og det er behov for 
vikarer. Hun har fått tilbakemelding om at ansatte er slitne grunnet høyt pasientbelegg og opplæring av 
nyansatte og vikarer og merbelastning på de fast ansatte. Lederne er bekymret for om dette er den nye 
normalen.  
 
FTV NPF støttet HVO SSKs innspill om at arbeidsgiver må sikre at pasientforsvarlighet ikke går på 
bekostning av forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte. Hun oppfordret til ytterligere diskusjon av dette 
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temaet at det er behov for å snakke mer om hva de ansatte ikke skal gjøre. SSHF er avhengig av å beholde 
sine ansatte. Når flere slutter øker belastningen på de som er igjen.  
 
Arbeidsgiver er opptatt av at SSHF skal ha forsvarlig pasientbehandling og legger til grunn at ledere gjør 
forsvarlighetsvurderinger ovenfor de ansatte når de fordeler ledige vakter. Planlegging av sommeravvikling 
for 2023 er allerede påbegynt. I den sammenheng må det blant annet ses på hva som kan sommerstenges. Det 
gjøres tre pågående evalueringer av sommeren, arbeidsgiver vil se de i sammenheng og ta det opp som en 
sak i FL. Resultatene av evalueringene vil også ses i sammenheng med AML-brudd og uønskede hendelser 
gjennom sommeren.  
 
Adm.dir takket for innspill og bekreftet at hun planlegger å inkludere flere av nyansene som organisasjonene 
og vernetjenesten har tatt opp ved orientering av styret.  
 

2. Virksomhetsrapport juni og juli 2022 – drøfting HA § 30 
 
Arbeidsgiver orienterte om hovedpunktene i Virksomhetsrapport for juni og juli 2022.  
 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
FTV Dnlf viste til at det har blitt brukt 23 mill. til fristbrudd hittil i år og etterlyste forslag til tiltak fra 
arbeidsgiver. Dnlf mener at avdelingssjefene bør få mer autonomi og penger i budsjettet for å løse 
situasjonen selv. I dag gjør mangel på støttepersonell og sykepleiere legejobben vanskeligere. FTV Dnlf 
mente at SSHF gjør utfordringene større ved å spare i stedet for ved å oppjustere med støttepersonell på 
dagtid slik antall behandlinger kan økes. Fristbruddene øker, ansatte sier opp fordi de ikke orker mer 
samtidig som befolkningen øker. Når SSHF i tillegg reduserer antall ansatte, fører det til at ansatte ikke orker 
å jobbe her.  
 
FTV Fagforbundet stilte spørsmål ved om SSHF har den bemanningen de trenger når man ser antall aml-
brudd og overtidstimer. Hun påpekte at ansatte slutter fordi de ikke orker mer.  
 
FTV NSF tok opp at utfordringene er regionale og nasjonale og oppfordret til å se på muligheten for å få 
tilført mer penger, oppgavedeling på regionale og nasjonalt nivå og deling av personale. Hun stilte spørsmål 
ved hvor robust bemanningen ved SSHF er i dag. På nåværende tidspunkt har ikke sykehuset robusthet til å 
tåle variasjoner som sykefravær og ferieavvikling. Dette er noe partene burde diskutere. En av planene for 
høsten er å kvitte seg med korttidsvikarer og bonusvakter. FTV NSF mener det er et misforhold i at 
sykehuset har behov for de, men samtidig planlegger å si de opp. Hun oppfordret til å heller få disse 
ressursene over på fastlønn.  
 
Arbeidsgiver svarte at ressursbruken er høyere enn den har vært tidligere somre. Arbeidsgiver har forståelse 
for de ansattes opplevelse av situasjonen og viste samtidig til at styret har bedt om nedtak av kostnader og 
bemanning. Arbeidsgivers oppgave denne høsten vil være å tilpasse bemanningen der det trengs. Å redusere 
kostnadene til fristbrudd er også viktig. Det må implementeres tiltak som har effekt over tid. Tiltak som 
fritidspoliklinikk innebærer mindre tid til å jobbe med systematiske gjennomganger som har en synlig effekt.  
 
FTV Dnlf opplevde arbeidsgivers tilbakemelding til ansattes opplevelse av situasjonen som provoserende da 
det virker som at tilbakemeldingene fra fagforeningene avviker fra et faktum som arbeidsgiver sitter på. Hun 
understrekte at bemanningen nå er så lav at de ansatte ikke klarer å jobbe effektivt. Hun mente at styret har 
bedt SSHF om å ta ned antall ansatte fordi arbeidsgiver har skissert dette som eneste mulighet. Det finnes 
flere områder driften kunne spart penger på, som til vikarbyråer og Helfo. FTV Dnlf mente det hadde vært en 
god løsning å lønne de fast ansatte mer for å jobbe helg og kveld slik at disse vaktene fikk mer belegg. I 
stedet for å bruke store summer på vikarbyråer, kunne SSHF spart penger på å heller lønne egne ansatte. 
Arbeidsgiver svarte at det ikke er meningen å virke nedlatende, svaret er basert på regnskapstallene som 
viser at SSHF bruker mer penger på lønn enn tidligere.   
 
FTV NSF minnet om at de i forbindelse med budsjettet har meldt fra at de mener at nedtak av bemanning 
ikke er løsningen og de har foreslått andre løsninger. Dette gir ansattrepresentantene også tilbakemelding om 
i styremøtene.  
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FTV Nito tok opp at det fagforeningene opplever og regnskapstallene ikke stemmer overens og lurte på 
hvordan de ansattes opplevelse kan presenteres i tall slik at de kan få større forståelse for deres opplevelse av 
situasjonen. Det kan eksempelvis vises ved å se på antall ansatte som velger å slutte, opplæringsbehov blant 
nyansatte og vikarer da ansatte jobber mindre effektivt når de må bruke tid på å lære opp andre i tillegg til at 
de får flere arbeidsoppgaver når det er færre erfarne arbeidstakere på jobb.  
 
Arbeidsgiver minnet om at det er viktig å nyansere bildet som viser at mange slutter. Over halvparten av de 
som sluttet i sommer går av med pensjon. Noen steder har det vært stor belastning, ekstravakter og vikarer i 
sommer, men den store arbeidsbelastningen gjelder ikke overalt i driften.  
 
FTV NRF påpekte at ansatte som går ut i permisjon ikke inngår i statistikken over ansatte som slutter selv 
om de kommer til å slutte da de har søkt permisjon for å gå over til andre jobber. Da går man samtidig glipp 
av informasjon om hvorfor de søker seg vekk fra sykehuset.  
 

3. Lederutvikling SSHF – status – informasjon/dialog 
 
FTV NSF lurte på hva arbeidsgiver tenker om lederes rolle når de skal stå i omstilling og samtidig innfri de 
store forventningene som arbeidsgiver har beskrevet. Arbeidsgiver svarte at det er krevende for ledere i 
helsevesenet å oppfylle kravene som stilles til de opp mot rammebetingelsene. Arbeidsgiver har prøvd å 
beskrive hvordan de legger til rette for lederutviklingskurs der ledere kan bli bevisstgjort på sin rolle. Det er 
etablert en mentorordning som skal kunne gjøre ledere mer robuste. Arbeidsgiver lar i tillegg flere delta på 
årets lederutviklingskurs. 
 

4. Mandat – generell kirurgi SSF høsten 2022 – drøfting HA § 31 
 
Arbeidsgiver viste til informasjon gitt i dialogmøtet 22. august og åpnet for innspill til forslag til mandat. De 
ønsker innspill til arbeidsgruppens sammensetning i løpet av dagen. Planen er at adm.dir vedtar 
arbeidsgruppens mandat i morgen.  
 
Fagforeningene/vernetjenesten hadde ingen kommentarer til mandatet.  

 
 

5.   Situasjonsanalyse om AML-brudd, overtid og sykefravær – informasjon/dialog 
 
Arbeidsgiver orienterte om sykefravær, AML-brudd, overtidstimer, HMS-hendelser, evaluering av nyansatte 
de siste 3 månedene, nyansattes forslag til forbedringer og ekstern turnover for sykepleiere. 
 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte:  
 
FTV Dnlf ønsket å få tilsendt presentasjonen. Arbeidsgiver bekreftet at de vil sende den ut.  
 
FTV NRF etterlyste inkludering av lab og røntgen i tallmaterialet og oppfordret arbeidsgiver til å inkludere 
flere yrkesgrupper enn leger og sykepleiere til neste gang saken skal presenteres. Arbeidsgiver svarte at de 
har tall for andre yrkesgrupper og.   
 
FTV Nito ønsket informasjon om hvor det er minst og mest sykefravær. Hun viste til nyansatte svarer at de 
kommer raskt i gang med arbeidet og stilte spørsmål ved om de faktisk er kompetente til det. Hun foreslo å 
legge til et spørsmål om dette til nyansatte. Arbeidsgiver noterte seg forslaget og undersøke muligheten for å 
inkludere et slikt spørsmål i evalueringen.  
 
KTV NSF lurte på om det er enhetslederne som sender ut sluttundersøkelsene til ansatte som slutter. 
Arbeidsgiver svarte at sluttundersøkelsen tas ut gjøres 1 gang i året, denne er anonym. I tillegg anbefales 
enhetene å ha en egen sluttundersøkelse for ansatte som slutter.  
 

 


