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Styresaker: 

1. 077-2022 Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:  

• Avtalespesialister 
• Organisering av slag 
• Spesialisert enhet C, PSA Arendal – status 
• Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. mars 2021  
• Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging av traume og ø-hjelp 

kirurgi  
• SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune 

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte:  
 
FTV Dnlf OF uttrykte bekymring for sammensetningen av arbeidsgruppen knyttet til Spesialisert enhet C, 
PSA Arendal på bakgrunn av at arbeidsgruppen ikke består av noen med spisskompetanse på 
spiseforstyrrelser. Arbeidsgruppens utredning skal sendes på høring internt, men det er ingen internt som har 
spisskompetanse på området. Hun oppfordret arbeidsgiver til å innhente ekspertise utenfra inn i 
arbeidsgruppen, eventuelt sikre at utredningen også sendes på høring til noen med spisskompetanse. 
Arbeidsgiver noterte seg innspillet.  

2. 078-2022 Akuttbygg – valg av konsept – drøfting HA § 30 

Adm.dir orienterte om saken og åpnet for innspill.  

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
FTV Dnlf OF reagerte på at saken ble omtalt i FVN før den har blitt behandlet i styret. Arbeidsgiver svarte at 
FVN har tatt utgangspunkt i den kommende styresaken, ingen har blitt intervjuet i saken.   
 
FTV Dnlf OF tok opp at det pleier å bli kostnadsoverskridelser som må spares inn på prosjekter som dette. 
Erfaringsmessig går besparelsene utover kontorplasser, legekontorer og hvilerom for ansatte. Hun oppfordret 
arbeidsgiver til å unngå besparelser på disse områdene. Arbeidsgiver noterte seg innspillet.  
 
FTV NSF viste til at OU-prosess skal gå parallelt med byggeprosessen. Mange utfordringer kan unngås hvis 
det blir en god OU-prosess i sammenheng med byggingen. Hun viste til at arbeidsgiver ser for seg en gevinst 
i form av mindre bemanning ved samlokalisering, men erfaringsvis vil det være behov for samme bemanning 
eller en økning ved innflytting i nytt bygg.   
 
Klinikkdirektør SSK bekreftet at OU-prosessen er viktig. Det er et godt samarbeid med Org.avdelingen som 
leder OU-prosessen. Det er satt av god tid til OU-arbeidet og arbeidsgiver er opptatt av å gjøre en god 
prosess. Bemanning per seng vil ikke bli lavere, men en samlokalisering vil likevel føre til et noe lavere 
bemanningsbehov fordi sengetallet blir noe lavere. 
 
KTV NSF SSK mente at alternativ 3B er det beste i forhold til kapasitetsbehov, driftsløsning og bærekraft, 
men stilte spørsmål til hvordan det skal finansieres da det er det dyreste alternativet. Arbeidsgiver svarte at 
hovedforklaringen på at 3B totalt sett er det mest gunstige økonomisk, er at det legger til rette for mer 
fleksibel og effektiv drift, og derved bedre driftsøkonomi. 

3. 080-2022 Virksomhetsrapport – drøfting HA § 30 

Adm.dir orienterte om overordnet innholdet i virksomhetsrapporten.  
 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
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FTV NSF viste til at det i virksomhetsrapporten står om tilpasning av pleieårsverk til budsjett. Hun stilte 
spørsmål ved at det skal beregnes en gevinst som er nødvendig for budsjett for 2023 og 2024 før mandat og 
tiltak er bestemt. Hun uttrykte bekymring rundt denne måten å håndtere budsjettet på da SSHF risikerer å 
komme på etterskudd hvis de ikke klarer det. Arbeidsgiver svarte at dette er situasjonen for flere foretak. Det 
er nødvendig å identifisere behovet for å få budsjettene til å gå opp. Deretter må tiltakene beskrives. 
Tiltakene vil spesifiseres i de neste styremøtene og organisasjonene vil bli involvert i prosessen.  
 
FTV Dnlf OF viste til at Ortopedi SSK og SSA har flest HELFO-saker hittil i år og tok opp at det ble gjort et 
forsøk i SSA for å få flere til å gjennomføre kveldspoliklinikk på samme ettermiddag. Flere meldte seg på og 
120 ekstra pasienter ble behandlet den aktuelle dagen. I etterkant måtte avdelingssjefen selv dekke denne 
kostnaden. Hun reagerer på dette da tiltaket var ment som en dugnad for å redusere ventelistene. 
Arbeidsgiver svarte at det er nødvendig med likebehandling opp mot de økonomiske tiltakene. Kostnaden ble 
ikke dekket av arbeidsgiver i tråd med retningslinjene.  
 
KTV SSK Dnlf OF etterlyste en bedre dialog i saker som dette og var opptatt av at slike initiativ bør 
belønnes. Han anerkjente at det er et dilemma mellom de økonomiske retningslinjene og å legge til rette for 
initiativ som FTV Dnlf beskriver, men partene bør kunne ha dialog om det i forkant slik at misnøye unngås i 
fremtiden.  
 
FTV Dnlf OF mente at det blir feil at ansatte selv skal betale overtidsmat når de jobber fulle arbeidsdager og 
deretter jobber på kvelden. Hun mente at avdelingene bør kunne styre kostnadene knyttet til slike formål. 
Arbeidsgiver svarte at de oppfatter at partene har hatt dialog ettersom de felles kriteriene for SSHF legger 
føringer for denne typen kostnader.   
 
HVO SSA lurte på om det ble gjennomført lederutviklingsprogram i Mandal i forrige uke. Arbeidsgiver 
bekreftet dette. Bakgrunnen er at det var for kort varsel for å utsette eller avlyse arrangementet, men det ble 
gjort justeringer i gjennomføringen i tråd med de økonomiske tiltakene. Ledermobiliseringsprogrammet som 
skulle ha startet i oktober/november er blitt utsatt til 2023.   
 
KTV NSF lurte på hvor er covidsengene er plassert. Arbeidsgiver svarte at det har kommet med ved en 
inkurie, alle covidsengene ble lagt ned i mai.   
 
KTV SSF NSF lurte på om arbeidsgiver kunne forklare hva HSØs prosjekt som er nevnt i 
virksomhetsrapporten går ut på. Arbeidsgiver svarte at HSØ har et prosjekt for økonomi knyttet til ventelister 
og fristbrudd. Det er innført innsatsteam i HSØ som SSHF er i dialog med de når det gjelder tiltaksarbeid og 
de forestående utredningene. Det er også opprettet dialog med de andre helseforetakene om muligheten for å 
sende pasienter og å hente inn ortopeder fra andre helseforetak som ikke har ventelister.  

4. 081-2022 Budsjettforutsetninger 2023 – informasjon/dialog 

Økonomidirektøren orienterte om budsjettforutsetninger for 2023.  

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
FTV Nito ga tilbakemelding om at det fremstår som det mest utfordrende statsbudsjettet hun har erfart som 
FTV. Hun lurte på hva ledelsen gjør for å håndtere de økte kostnadene som ikke er tatt høyde for i budsjettet. 
Hun lurte også på hva ledelsen gjør opp mot oppdragsgiverne for å endre budsjettene. Arbeidsgiver svarte at 
partene sammen i henhold til Hovedavtalen må finne effektive tiltak for de økonomiske utfordringene. Det 
kan være større tiltaksarbeid i klinikkene og tilpasning av budsjettene. Samtidig jobbes det i forbindelse med 
ARP-prosjektet med å gi lederne bedre analyseverktøy for å kunne tilpasse bemanningen best mulig. 
Hvordan SSHF utnytter kapasitet og fordeling av kompetanse mellom lokasjonene blir viktig i 
omstillingsarbeidet. Arbeidsgiver kommer til å invitere ordførere i regionen for å diskutere tiltakene. 
Tillitsvalgte og vernetjenesten blir viktige medspillere i omstillingsarbeidet.  
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FTV NSF lurte på om det legges opp til dialog for hvordan rammen brukes når rammen for ISF-
produksjonen økes. Hun stilte også spørsmål ved hvorfor det skjer gjentatte ganger at budsjettet er lavere enn 
lønnsutviklingen er. Arbeidsgiver svarte at SSHF ikke får økt ramme i realiteten fordi de får mindre penger 
når ISF-produksjonen økes. Økt produksjon bidrar altså ikke med økt inntekt, noe som er utfordrende knyttet 
til behovet for å få ned ventelistene.  

FTV Dnlf OF stilte spørsmål ved hvordan arbeidsgiver planlegger å få ned fristbrudd når de ikke ønsker å 
legge til rette for kveldspoliklinikk. Arbeidsgiver svarte at kveldspoliklinikk ikke vil være et hovedtiltak. 
SSHF har sendt forespørsel til andre foretak uten ventelister innen ortopedi om overføring av pasienter eller 
innhenting av ortopeder. I SSA og SSK jobbes det med oppgaveoverføring til fysio- og ergoterapeuter.  

FTV Dnlf OF mente at disse tiltakene har blitt prøvd ut over lengre tid. Hun stilte spørsmål ved kostnadene 
for å sende pasienter fra seg og leie inn vikarer kontra å legge til rette for at flere ansatte vil jobbe 
kveldspoliklinikk. Arbeidsgiver svarte at å sende pasienter til andre helseforetak vil utgjøre en beskjeden 
kostnad i forhold til HELFO-brudd, omtrent en tredjedel av prisen. På den måten vil SSHF samtidig fortsette 
å ha oversikt over den fremtidige oppfølgingen av pasientene, noe som går tapt når de blir behandlet eksternt.  

Øvrige saker:  

5. Situasjonsanalyse – informasjon/dialog 

Personalsjefen orienterte om sykefravær, AML-brudd, overtid, timer knyttet til uforutsette vakter, HMS-
hendelser, evalueringsundersøkelse nyansatte, tall for tildelte kompetanseplaner, turnover, demografi på 
sykehuset, forsvarlighetsvurderinger og hva arbeidsgiver gjør i oppfølgingen av dette.  
 
KTV Dnlf OF SSK lurte på om det er laget en konkret oversikt over hvilke avdelinger som kan komme i 
faresonen for bemanningsproblemer grunnet ansatte som går av med pensjon ved 62 år. Han foreslo å 
synliggjøre dette og planlegge konkrete tiltak i avdelinger der dette vil bli en utfordring. Arbeidsgiver noterte 
seg forslaget og vil inkludere denne informasjonen i foilene. Det finnes tall for dette som blir et verktøy for 
AMU-ene og klinikkene.  
 
KTV NSF SSK mente at det er en oppfatning blant noen ledere at en godkjenning fra 
tillitsvalgte/verneombud er det samme som at det er gjort en forsvarlighetsvurdering og at tallet for tilfeller 
der det ikke gjøres forsvarlighetsvurderinger er høyere enn det presentasjonen viser. Arbeidsgiver svarte at 
det er et forbedringspotensial når det kommer til hvordan forsvarlighetsvurderinger gjøres.  
 
FTV NSF viste til AML-brudd og tok opp at det er viktig å påpeke ovenfor lederne at dispensasjoner skal 
avtales, det holder ikke at det søkes om. Hun oppfordret arbeidsgiver til å være forsiktig med å avtale lengre 
arbeidsdager for å få ned AML-brudd da det er belastende for de ansatte. Arbeidsgiver bekreftet at det må 
avtales, «søke om» er ikke riktig formulering. Hvis ansatte eksempelvis jobber lørdag kveld og søndag 
morgen så blir det mindre enn 11 timer mellom vaktene og man må avtale dispensasjon for kortere hviletid. 
Mange av bruddene skyldes dette og det er et stort potensiale for å redusere bruddene på dette området.  
 
FTV Dnlf OF tok opp at det er nytt at leger går av med AFP. Leger har tradisjonelt stått lenger i jobb, men 
stadig flere ønsker å gå av med AFP eller ved 67 år. Hun mente at dette er et varselsignal som sykehuset bør 
ta til seg. Hun mente at det fremstår som at arbeidsgiver ved å søke om dispensasjon blir kvitt problemet med 
AML-brudd. Arbeidsgiver svarte at det jobbes strategisk og målrettet med AML-bruddene.  


