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Budsjett SSHF 2023 
 
Beskrivelse av saken: 
 
Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til rammer for budsjett 2023. Det legges vekt 
på å beskrive utfordringsbildet gitt de rammer som er foreslått i statsbudsjett 2023 og forutsetninger 
gitt i styresak 0129-22 i Helse Sørøst RHF styret. Betydningen av disse for klinikkene i foretaket 
beskrives i egen budsjettsak i januar 2023.  
 
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2023 i sak om økonomisk langtidsplan 
i mai 2022, orientering om budsjettrammer 2023 i styremøtet i november 2022, samt til styrets 
vedtak i sak 045-2019; Samlet plan for budsjettbalanse – masterplan økonomi.  
 
Partene er enige om følgende:  
 
Partene er enige i at de tillitsvalgte får frist frem til onsdag 14. desember kl. 12.00 til å sende inn 
sine innspill og at forslag til Budsjett 2023 deretter legges frem for beslutning i styret 15. desember. 
Administrerende direktør vil i styremøtet lese opp de tillitsvalgtes innspill.  
 
Arbeidstakerorganisasjonene hadde følgende å bemerke i møtet:  
 
FTV Fagforbundet tok opp at de tillitsvalgte ikke har fått god nok tid til å sette seg inn i budsjettet. 
Hun noterte seg at budsjettet bygger på de samme forutsetningene som for foregående år og at det 
legges opp til et høyt tempo på planlagte tiltak fremover. Hun mente at det er vanskelig å se hvilke 
av tiltakene som vil monne på det høye overbelegget ved SSHF så lenge pasientstrømmen fortsetter 
å være like stor fremover. SSHF har i tillegg rekrutteringsutfordringer som vil øke fremover. Hun 
mente det burde fremheves hva sykehuset må slutte å gjøre fremover. 
 
FTV Fagforbundet viste til beskrivelsen av ARP og bemanningstilpasninger på pleiesiden. Hun 
uttrykte skepsis til å klare målet om reduksjon av 150 årsverk og mente at det er viktigere å se 
nærmere på hvilke oppgaver SSHF skal slutte å gjøre.   
 
FTV Dnlf OF reagerte på at saken blir sendt ut så sent når budsjettsaken har ligget i styreplanen i 
hele år. Det gjør det vanskelig å få lest og kommentert saken i dialog- og drøftingsmøtet. Hun ba 
om mer tid til å sette seg inn i saken.  
 
FTV NSF viste til at det legges opp til budsjettresultat på 0 og at budsjettresultatet i foregående år 
har ligget på rundt 80 millioner pluss. Hun mente at det er utfordrende at det er så stor risiko knyttet 
til budsjettet. Hun påpekte også at bemanningsutfordringer har blitt skjøvet fra budsjett til budsjett 
og kommer på toppen av de økonomiske utfordringene. Hun stilte spørsmål ved om 
risikoreduserende tiltak for å nå målene er godt nok beskrevet i dokumentet ettersom det virker som 
de er spredt rundt om i det fremlagte budsjettet.  
 
FTV Nito ba om å få en samlet oversikt over tiltakene som er definert i klinikkene.  
 
FTV NSF støttet innspillet om en tydeligere oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle. Et alternativ 
kan være å bruke en skjematisk analyse av risikoreduserende tiltak (ROS-analyse). Hun minnet om 
at de tillitsvalgte allerede har gitt mange og viktige innspill til tiltak i eksempelvis temamøter 
knyttet til eksempelvis fristbrudd, se på brutto årsverk over tid, sykefravær og overtid.  
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KTV KPH NSF stilte spørsmål om hvordan befolkningens behov vil kunne dekkes hvis SSHF skal 
gjøre mindre av noe og om det er en dialog med kommunen om dette.  
 
FTV Dnlf OF var enig i at SSHF må slutte å gjøre noe. Hun mente at det er viktig å jobbe for en 
nasjonal aksept for hva som ikke skal gjøres i det offentlige. Hvis SSHF slutter å gjøre noe som 
pasientene har rett på så vil det føre til at pengene og ansatte følger med til andre, private tilbydere. 
Hun mente at det er viktig å unngå å outsource de tjenestene som SSHF uansett må dekke 
kostnaden for.  
 
FTV Dnlf OF påpekte at antall fristbrudd er betydelig høyere enn det som synes i økonomien. 
Mange pasienter velger å bli stående på ventelistene i lang tid etter at fristen går ut, men det kan 
ikke forventes at de blir stående i uoverskuelig fremtid. Hun oppfordret arbeidsgiver til å gjøre det 
attraktivt med kveldspoliklinikk som midlertidig løsning og øke bemanningen innen ortopedi på 
lang sikt.  
 
FTV Fagforbundet lurte på om det er mulig å forbedre snuproblematikken i akuttmottaket. 
 
KTV PTSS Delta mente at SSHF burde forbedre dialog og samarbeid med legevakten og 
kommunen. Bakgrunnen er at når legevakten får mye å gjøre så bruker de i større grad sykehusets 
ambulanseressurser. Dialog med kommunen om ambulanseressurser ville vært kostnadsbesparende.  
 
Kommentarer innsendt skriftlig i etterkant av drøftingsmøtet:  
 
Dnlf OF:  
 
DNLF er bekymret for budsjett 2023.  
 
Man ser at AML-brudd og sykemeldinger, samt bruk av overtid og ekstravakter har økt etter nedtak i 
merkantile stillinger og pleiestillinger. Samtidig går produktiviteten ned, og flere sengeposter har belegg på 
godt over 100% over lang tid. I budsjett for 2023 er det planlagt med nedtak på minst 150 årsverk. Vi 
forutsetter derfor at disse årsverkene tas fra ikke pasientnære stillinger, og er i form av økt grunnbemanning 
for å minske overtids- og vikarbruk.  
 
I hvilken grad har stillinger i administrasjon og staber utviklet seg fra 2019 til i dag? Hvilke innsparinger er 
planlagt? 
 
Økonomisjefen har flere ganger kommentert at SSHF ikke har fått kompensert lønnsoppgjøret. I 
budsjettpapirene står det at vi har fått pris og lønnsvekstkompensasjon på 162 mill for 4,2% lønnsvekst og 
3,0% prisvekst. Hva er riktig? 
 
Det knyttes stor tiltro til «Spesialiserte sentere». SSHF har nettopp vært gjennom en prosess ang samling av 
enkelte funksjoner på sommeren. De fleste av de prosessene har etter mye ressursbruk og støy, endt opp i 
liten eller ingen endring. Vi ser med bekymring på prosessen rundt «Spesialiserte sentere», med tanke på 
ressursbruk, støy (innad og politisk, samt i befolkningen) og ringvirkninger, satt opp mot faktisk 
gevinstpotensiale.  
 
Det er allerede blitt uro, basert på at nesten alt er oppe til diskusjon, noe som gjør rekruttering vanskeligere. 
Vi mener det vil være klokt å så tidlig som mulig lukke de sakene som man tidlig kan si er uaktuelle å samle, 
for å skape mest mulig ro. 
 
Det står i budsjettet at det er felles undervisning for leger x 1 per uke, det stemmer ikke. Svært få leger får nå 
med seg undervisningen, da det legges opp til at den skal ses på i ledig tid, noe svært få eller ingen leger 
lenger har. Det at all tid er fylt med oppgaver, gjør også at for eksempel forberedelser til vanskelige 
operasjoner eller annet, må skje på fritid eller overtid, eller bortprioriteres. Jeg hører også at GAT-personell 
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ikke aksepterer at noen står oppført uten oppgaver i GAT. Dette er noe som øker strykning av 
pasientbehandling i en tid med høyt sykefravær. 
 
Fagforbundet: 
 
Fagforbundet mener at Budsjettet for 2023 bærer preg av stor usikkerhet med tanke på å kunne oppnå det 
som beskrives i sykehusets måloppnåelse.  
 
Det vises til omstilling, endringer og ned tak på minimum 150 årsverk, på HF nivå.  Fagforbundet mener det 
er helt avgjørende at tiltak må ses i sammenheng med sykehusets situasjonsanalyse, som viser høye tall på 
overtid/AML brudd/ høyt sykefravær økning på HMS hendelser dom vold og trusler. Belastningen på våre 
ansatte er allerede stor i mange enheter. 
 
Arbeidsgivers bemerkninger og konklusjon: 
 
Arbeidsgiver svarte at de forstår kritikken vedrørende sen utsending av sakspapirer. De tillitsvalgte 
kan sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. Forsinkelsen skyldes at saksmengden og 
kvalitetssikring har vært tidkrevende. Arbeidsgiver vil vurdere innspillene som kommer inn og lese 
de opp i styremøtet for å sikre at det blir kommunisert til styret.  
 
Arbeidsgiver bekreftet at det er høy risiko for måloppnåelse i årets budsjett. I følge økonomisk 
langtidsplan skulle resultatet ligget på kr. 100 millioner, under andre forutsetninger. Situasjonen 
som SSHF står i er lik som i de andre foretakene i Helse Sør-Øst. De andre jobber også med høy 
risiko i sine budsjetter. SSHF har aldri hatt så høy bemanning som etter pandemien. Belegget er 
høyt flere steder, men ikke i alle deler av virksomheten. ARP som et av tiltakene vil ta høyde for 
dette. Arbeidsgiver jobber med å konkretisere tiltakene til styresak i begynnelsen av 2023. Hva som 
ikke skal fortsette å gjøres fremover er et faglig spørsmål som må vurderes i og på tvers av 
avdelingene, kanskje også i fagrådene. Det er gjort et stort arbeid i klinikkene for å se på tiltak og 
hva som ikke lenger skal gjøres. Klinikkene har definert flere tiltak for å sikre god økonomistyring 
og det er viktig at klinikkene gjennomfører tiltakene. Arbeidsgiver er åpen for ytterligere forslag til 
tiltak fra de tillitsvalgte. 
 
Kostnadsbesparende tiltak er forankret i klinikkene og vil innarbeides i budsjettsaken som skal 
legges frem for styret i januar. Tiltakene har også blitt beskrevet i tidligere styresaker.  
 
Når det gjelder hva SSHF skal gjøre mindre av, kan det eksempelvis være aktuelt å vurdere å 
avslutte behandlinger som gir begrensete resultater, som gastroskopi blant yngre. Nedskalering av 
denne type behandlinger vil frigjøre ressurser. Denne typen vurderinger innebærer at klinikkene må 
jobbe mer kunnskapsbasert.  Dette er noe som vil bli jobbet videre med. Fristbrudd er også et 
område som SSHF vil ha mye igjen for å få ned, spesielt på området ortopedi. Arbeidsgiver 
begynner å se resultater av oppgaveoverføring og jobber med å øke rekrutteringen til fagområdet.   
 
Arbeidsgiver jobber aktivt med å snu pasienter i akuttmottaket. Det er i midlertidig utfordringer 
knyttet til at utredningen må ferdiggjøres før pasientene kan forlate akuttmottaket. Arbeidsgiver vil 
se nærmere på flyten som et satsingsområde etter nyttår og ser at effektiviteten kan bedres når det 
gjelder rutiner på kommunikasjon mellom avdelingene. 
 
Arbeidsgiver bekreftet at det er et høyt antall ambulanseoppdrag i Agder. I travle tidsrom er det 
også mye å gjøre ved legevaktene. Det er etablert et samhandlingsprosjekt mellom kommunene og 
SSHF. Legevakt er en naturlig aktør av dette arbeidet. Stikkord er bruk av teknologi og hvordan vi i 
fellesskap kan unngå overflyttinger som ikke er til det beste for pasienten. Når det gjelder 
triagering, så er det riktig at AMKs bruk av «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» medfører 
overtriagering. Så kan en diskutere hvor høy overtriageringen kan være før den i seg selv utfordrer 
kapasitet både for ambulanse og akuttmottak. AMK ved OUS har tidligere i år hatt tilsyn fra 
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Statsforvalteren. De utfordret i den forbindelse både indeks som triageringsverktøy, men også 
hvordan indeks benyttes i det daglige. Statsforvalteren omtalte bruken som «mekanisk». Det er Hdir 
som eier indeks. Jeg har forstått det slik at Hdir derfor er gjort kjent med Statsforvalterens tilsyn og 
hvordan dette følges opp. 


