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1. Mandat for organisering og fremdrift for arbeidsgrupper som skal vurdere/utrede 
sammenslåing av funksjoner/sommerstenging – drøfting HA § 30 

 
Organisasjonsdirektøren viste til utsendt forslag til mandat og åpnet for innspill.  
 
 



Sørlandet sykehus HF   side 2 av 4 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte:  
 
FTV Dnlf lurte på om flere fag, som kardiologi har vært vurdert, og om det eksempelvis hadde vært mulig 
med felles kardiologivakt på kveld og natt. Arbeidsgiver svarte at listen over fagområder er laget på 
bakgrunn av innspill fra ledersamling der deltakerne ble bedt om å gi innspill til hvilke områder som kunne 
være aktuelt å stenge ned eller slå sammen i forbindelse med sommeren 2023. Bakgrunnen for dette behovet 
er rekrutteringsutfordringer. Ledergruppen ønsker ikke å gå videre med kardiologi i vurderingen. Spørsmålet 
vil tas opp på nytt i Foretaksledelsen 04. oktober for nærmere begrunnelse.  
 
FTV Fagforbundet ga tilbakemelding om at mandatet høres fornuftig ut. Hun ønsket å vite hva forslaget vil 
innebære for føde og barsel og mente at det er viktig å spesifisere dette sammen med bonusordninger innen 
kort tid for å unngå uro blant de ansatte. Arbeidsgiver noterte seg dette.  
 
FTV NSF foreslo å beskrive hvilke gevinster dette vil innebære for ansatte, eksempelvis redusert 
arbeidsbelastning og å sikre kompetanse. Hun foreslo også å beskrive begrunnelsen for tiltaket, der 
evaluering av sommeren 2022 er en del av bakgrunnen. FTV NSF lurte på hva arbeidsgiver mener med 
forsvarlig drift, om dette inkluderer et forsvarlig arbeidsmiljø. Hun oppfordret også arbeidsgiver til å 
presisere hva som menes med datagrunnlag. Hun ga tilbakemelding om at også turnusplaner må 
forsvarlighetsvurderes og ba arbeidsgiver inkludere dette ordet på side 2.  
 
NSF KTV SSF tok opp at endringer i føde og barsel kan føre til uro. Hun lurte på om tiltak for lindrende 
pasienter ved SSF vil være omfattet av mandatet og minnet om at det er en sårbar gruppe med tanke på lang 
reisevei.  
 
Arbeidsgiver svarte at det vil bli vurdert om lindrende pasienter fra SSA skal flyttes til SSK og øke 
bemanningen i SSK. SSF har ikke blitt nevnt, men det vil bli avklart i morgendagens møte i FL. Det er en 
forventning om at dersom kapasiteten øker ved et sted så følger ressurser med. Dette gjøres for å sikre at 
SSHF har nødvendig kompetanse hele sommeren. Dette er bakgrunnen for at det foreslås av avdelingene selv 
vurderer hvordan dette bør gjøres.   
 
FTV Dnlf tok opp at de andre fagområdene som bruker barneavdelingene må tas med i arbeidet og foreslo at 
fagrådene inkluderes ettersom de er på tvers av lokasjonene. Arbeidsgiver svarte at de samarbeidende 
avdelingene vil bli inkludert i arbeidet.  
 
Klinikkdirektør SSF forklarte at bakgrunnen for ønsket om å ikke spisse mandatet mer var for å sikre 
eierskap til løsningen og at avdelingene selv finner løsninger på organiseringene.   
 
Arbeidsgiver bekreftet at de tar med seg innspillene til Foretaksledelsen. Tiltakene må vedtas i desember for 
å ha tilstrekkelig tid til implementering og å sikre forutsigbarhet for avdelingene.  
 

 
2. Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 

 
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:  
 

• Brudd på personopplysningssikkerheten hos SSHF 
• Akuttbygg status  
• Sommerferien 2022 og forberede sommeren 2023  
• Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avdeling SSK og Kirurgisk avdeling SSF  
• Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde  
• Funksjonsutredning av Klinikk for psykisk helses fremtidige virksomhet i Listerregionen  
• Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, PSA Arendal  
• Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet okt. 22 

 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 



Sørlandet sykehus HF   side 3 av 4 
FTV YLF viste til sak 5 om Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde og minnet om at SSHF må 
ha 70 timer undervisning i året for å kunne være godkjent utdanningsinstitusjon. Hvis internundervisningen 
legges ned blir det totale timeantallet på under 70 timer. Han stilte spørsmål ved om det er mulig å kutte ned 
på undervisningen og likevel være en godkjent utdanningsinstitusjon. Arbeidsgiver vil undersøke om 
restriksjonene i undervisning strider mot kravene til LIS-utdanningen. LIS-utdanningen skal skjermes. 
 
NSF KTV SSF lurte på hva slags avtalespesialister det er snakk om og om det er avgjort at det ikke vil bli 
mulig å delta på pasientsikkerhetskurs i år. Arbeidsgiver svarte at det gjelder alle typer avtalespesialister, 
både innen somatikk og psykiatri. Avtalespesialistene er privatpraktiserende og ansatt i Helse sør-øst. 
Helseforetakene har jobbet med nye strukturer for dette med mål om å får mer nytte av spesialistene.   
 
FTV Fagforbundet viste til sak om tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser og mente at saken ikke var godt 
nok kjent nok blant de ansatte og at saken har gått fort. Hun stilte spørsmål ved om ny ordning er forsvarlig 
for pasientene det gjelder og hvordan arbeidsgiver har kommet frem til at det er forsvarlig.  
 
FTV Dnlf mente at denne saken har vært et fokusområde i 2 år uten at det har skjedd noe. Hun mente at det 
er vanskelig for å forstår at arbeidsgiver har gjort alt de kan for å rekruttere en erstatter for spesialisten som 
har sluttet. FTV Dnlf mente at det ikke er mulig å få en spesialist til å jobbe alene uten leger eller andre 
spesialister og oppfordret arbeidsgiver til å øke til to spesialister for å klare å rekruttere til enheten. Hun 
mente at arbeidsgiver må sikre at det opprettes større enheter så det blir fagmiljøer.  
 
FTV NSF viste til sak om sommerferien 2022 og forberede sommeren 2023 og ba arbeidsgiver legge til «ut 
fra forutsetningene de hadde» i setningen «enhetene har i stor grad planlagt ferien godt». 
For bedre utnyttelse av kompetanse må dette planlegges godt og sikre at opplæring og øving blir gjort i god 
tid før sommeren. Til sak om Spesialisert enhet C, stilte hun spørsmål ved hva midlertidig stenging 
innebærer og hva som er tilbudet til de berørte pasientene.   
 
Fagforbundet KTV KPH mente at prosessen knyttet til Spesialisert enhet C ikke har vært god når den har 
gått så fort med lite informasjon. Hun har også påpekt dette for klinikkdirektøren. Hun lurte på om 
nedstengningen er en villet handling fra ledelsen og tok opp at de ansatte opplever situasjonen som 
vanskelig. 
 
FTV Dnlf minnet om at det ble gjort kjent før sommeren at den eneste spesialisten skulle slutte og mente at 
situasjonen skyldes at ledelsen ikke har planlagt godt nok. De ansatte står igjen uten klare oppgaver. Hun 
stilte spørsmål ved dette i forhold til at andre enheter har for mye å gjøre. 
 
HVO SSK tok opp at ledelsen burde i forkant ha kommunisert til de tillitsvalgte og vernetjenesten at 
midlertidig omlegging var en mulig konsekvens. Det er tungt for de ansatte å lure på hva de skal jobbe med. 
Han oppfordret til å gå i dialog og ivareta de.    
 
Arbeidsgiver svarte at det har vært jobbet med rekruttering og spørsmålet om hva som vil skje med de 
ansatte i enheten. Det er også gjort gode vurderinger omkring pasientene. Det blir nå gjort en utredning av 
hvilke tilbud SSHF skal ha til pasienter med spiseforstyrrelser som vil ferdigstilles i november. Hensikten 
med utredningen er å sikre at SSHF har et bærekraftig og robust tilbud for pasientgruppen. Problemstillingen 
med manglende søkere til spesialiststillingen har blitt diskutert i ledergruppen i august og september. Interne 
forflyttingsmuligheter har blitt vurdert, men det ville ha ført til en forskyvning av utfordringen til en annen 
del av klinikken. Det er bakgrunnen for endring av organisering for enheten. Arbeidsgiver forstår 
opplevelsen av at det kom bardust, men det ble informert så tidlig som mulig etter at det ble klart at det ikke 
var mulig å drifte tilbudet lenger. Det er vanskelig å si hvor lenge den midlertidige omleggingen vil vare, det 
avhenger at konklusjonen på utredningen. Det vil uansett være viktig for å sikre et tilbud for pasientene 
fremover. De som var innlagt ved omleggingen er blitt sikret en god og forsvarlig oppfølging andre steder i 
klinikken. Arbeidsgiver avventer å legge en plan for de gjenværende ressursene til de har hatt dialog med 
alle ansatte etter høstferien. Arbeidsgiver mener at enheten er godt bemannet på behandlersiden med en 
overlege og en spesialist tilknyttet enheten. Arbeidsgiver mener de sikrer at forsvarlig tilbud ved å ha døgn- 
og poliklinisk tilbud som de håper å få på plass fremover.  
 
Sak om Spesialisert enhet C følges videre opp i klinikkens dialogmøter.  
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3. 063-2022 Virksomhetsrapport for august m/ tertialrapportering - informasjon/dialog 
 
Administrerende direktør orienterte om hovedtrekkene i Virksomhetsrapport for august med 
tertialrapportering og understrekte at de økonomiske tiltakene ikke skal få konsekvenser for LIS-
utdanningen, utdanningsstillinger og øvrige som har påbegynt videre- og etterutdanninger. Utover det må det 
gjøres særlige vurderinger ved spørsmål om kompetanseutvikling.  
 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
KTV Dnlf tok opp at presisjonsnivået i informasjonen på intranett har ført til mange ubesvarte spørsmål. 
Lederne kunne ikke svare på spørsmål som kom fra ansatte. Lederne sier at tiltakene ikke får noen 
konsekvenser for leger på noen nivåer. De som arrangerer onsdagsundervisningene har ikke fått beskjed om 
at de skal innstilles. Han stilte spørsmål ved hva som menes med spesifisering av studiepermisjon og påpekte 
at studiepermisjon er forankret i overenskomstens del A2 og at SSHF ikke kan avtale noe annet utover det.  
 
FTV Fagforbundet noterte seg også at informasjonen om hverdagsøkonomisering ble negativt mottatt. De 
viste til at ansatte har jobbet hardt de siste årene og reagerte på at ansatte tas fra mulighet for 
kompetanseutvikling i 5 mnd. De stilte spørsmål ved hvor mye det er å spare på disse tiltakene.  
 
FTV Dnlf reagerte på at arbeidsgiver ber alle bidra når helsepersonell siden pandemien har stått i en 
krevende arbeidssituasjon og i tillegg må avlyse kurs og konferanser som har vært utsatt pga pandemien. 
Hun mente at onsdagsundervisningen er nyttig for informasjonsflyt mellom legene. Hun advarte arbeidsgiver 
mot å avlyse høstmøtet.   
 
NSF KTV SSK lurte på hva som skjer med de som starter intensivutdanning i januar.  
 
FTV YLF viste til at vakante stillinger skal forbli ubemannete for å spare penger og minnet om at det kan få 
konsekvenser for rekruttere og beholde ansatte. LIS-leger jobber allerede mye og når ansatte som slutter ikke 
blir erstattet, kan det føre til at flere slutter fordi de ikke orker mer. Det kan også føre til sykemeldinger. Han 
mente at timingen er dårlig etter en krevende sommer og en høst som kan preges av pandemi og influensa.  
 
FTV NSF lurte på om disse tiltakene monner. Hun tok opp at kutt i undervisning har vært et tema flere steder 
i Helse sør-øst og enkelte har valgt å fjerne dette tiltaket.  
 
HVO SSA tok opp at prisen for disse sparingstiltakene på sikt kan bli større i negativ forstand.  
 
Arbeidsgiver noterte seg behovet for detaljering i informasjonen og dilemmaene som de tillitsvalgte tar opp.  
Utdanningsstillinger fra januar har ikke vært diskutert, men arbeidsgiver kan ikke se at det blir berørt. 
Arbeidsgiver forstår bekymringen rundt vakante stillinger. Dette er et tiltak som klinikk- og stabsdirektører 
vil vurdere i hvert enkelt tilfelle. Det vil også være opp til klinikkdirektørene å vurdere forespørsler utover 
obligatorisk undervisning, som høstuka. Det er ikke definert at noen ansattgrupper skal skjermes fra tiltak.  
 
KTV Dnlf mente at saken virker lite gjennomtenkt ettersom arbeidsgiver ikke beskriver hvilke ansattgrupper 
tiltakene skal gjelde for og hvor store besparelser dette vil føre til. Arbeidsgiver svarte at målet er at det 
gjøres en innsats i 5 måneder. Opplæring er ett av mange tiltak og arbeidsgiver ser at det er behov for mer 
informasjon om tiltakene. Samtidig vil det bli jobbet med en langsiktig plan for spesialiserte sentra, 
kompetanseutvikling og arbeidsmiljø.  
 
Det var ingen innspill til de øvrige styresakene.  


