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1. 088-2022 Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:  

• Utredninger Utviklingsplan 2040 
• Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging av traume og ø-hjelp 

kirurgi 
• Samling av radiologisk avdeling på tvers av SSK og SSF 
• Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne 
• Vedrørende Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser KPH 

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte:  
 
FTV NSF opplyste om at de tillitsvalgte ønsker å bidra som ressurs i det videre arbeidet med Utredninger 
Utviklingsplan 2040. Arbeidsgiver ga positiv tilbakemelding til dette. 
 
FTV Nito lurte på hva arbeidsgiver har tenkt om lab i SSF. Arbeidsgiver svarte at saken kun omhandler 
radiologisk avdeling. Arbeidsgiver er ikke kjent med at endringer i lab SSF har vært diskutert.   
 
KTV KPH Fagforbundet viste til sak om spiseforstyrrelser KPH og ga tilbakemelding til klinikkdirektøren 
om at det har vært en god dialog der høringsfristen ble utsatt til 12. desember, noe de tillitsvalgte syntes var 
positivt. Hun mente at selv om prosessen gikk raskt i begynnelsen så har det blitt rettet opp.  
 
FTV Fagforbundet mente at det er positivt at prosessen har blitt rettet opp og at de ansatte nå føler seg godt 
ivaretatt.  
 
Arbeidsgiver takket for tilbakemeldingene og opplyste om at de ønsker å sette opp et ekstra drøftingsmøte 
mandag 9. januar for å få mer tid til å implementere de tillitsvalgtes innspill til saken i forkant av styremøtet.  

2. 093-2022 Virksomhetsrapport oktober og november 2022 – drøfting HA § 30 

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
Ingen kommentarer til saken.   

3. 092-2022 KPHs fremtidige tjenester i Listerregionen – funksjonsutredning og videre prosess – 
drøfting § 30 

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
KTV KPH NSF ga tilbakemelding om at det har vært en lang og god prosess i tilknytning til denne saken.  
 
4. 090-2022 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret – informasjon/dialog 
 
Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte: 
 
FTV Dnlf OF lurte på hvordan arbeidsgiver har kommet frem til sammensetningen av representanter fra 
fagforeningene i valgstyret. Arbeidsgiver undersøkte spørsmålet i etterkant av møtet. Tidligere har 
fagforeningene med flest medlemmer vært representert i valgstyret. Arbeidsgiver har i denne saken kontaktet 
organisasjonene som deltok i valgstyret ved forrige valg. Ettersom Dnlf er blant fagforeningene med flest 
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medlemmer burde de ha blitt forespurt om representasjon. Arbeidsgiver vil i forkant av valget i 2025 ta 
saken opp i adm.dirs dialogmøte og be de tillitsvalgte om å oppnevne representanter til valgstyret.  

4. 091-2022 Ny gjennomgang av pasienter ved SSF i forbindelse med sak om uønskede hendelser – 
informasjon/dialog  

Arbeidsgiver orienterte om sakens bakgrunn og funnene i gjennomgangen.  

Spørsmål og innspill fra tillitsvalgte 
 
KTV SSF NSF ga positiv tilbakemelding til gjennomgangen og bruk av ekstern ekspertise. Hun ønsket at 
saken hadde vært mer omtalt i media.   
 
KTV SSK Dnlf OF mente at arbeidet som har blitt gjort er viktig og at det er skuffende at det er ikke mer 
fokus på det i media. Han ønsket mer informasjon om det som fremkommer om NPE. Arbeidsgiver svarte at 
de i rapporten har gjort på samme måte som med andre vitenskapelige data og er nøye med kildene. Når det 
gjelder NPE-sakene så er det 93 av de 255 pasientene som har fått saken sin gjennomgått. De finner 6 som 
ikke har noe galt i behandlingen sin. Arbeidsgiver mener det er grunn til å diskutere om NPE burde bruke 2 
sakkyndige når de vurderer pasienter. Gjennomgangen viser at det er 28 pasienter ikke har tilfredsstillende 
saksforløp, men der NPE ikke fant noe kritikkverdig. Arbeidsgiver dette er positivt for det viser at SSHF har 
strengere kriterier for å fange opp feilbehandlinger.  
 

Eventuelt:  

- Slagprosjektet sshf inkl. sengepost SSA – informasjon/dialog 

Fagdirektøren orienterte om status for slagprosjektet inkl. hvilke alternativer for drift av slagsengeposten ved 
SSA som har vært diskutert i Foretaksledelsen, blant annet om den skal flyttes til SSK. Saken skal drøftes 9. 
januar.   
 
FTV NSF viste til at hun har sittet i arbeidsgruppen. I ett av møtene tok hun opp at flytting til SSK var 
foreslått fra fagmiljøene, men hun fikk inntrykk at det ikke var felles forståelse for dette i gruppen. 
Arbeidsgiver svarte at forslaget har blitt diskutert mellom SSA og SSK og deretter kommet tilbake til 
arbeidsgruppen. Det skal være forankret i den store slagprosjektgruppen, arbeidsgiver undersøke dette og 
forsikre seg om at dette i forkant av drøftingsmøtet.  


