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Sakstittel Orientering ved administrerende direktør 

Saken har orientering om følgende: 

1. Driftssituasjonen SSHF 
2. Operasjonell leasing operasjonsrobot SSA 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar redegjørelsene til orientering. 
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 Driftsituasjonen SSHF 

De somatiske klinikkene har hatt gjennomgående høyt belegg de siste månedene. I 
desember forverret situasjonen seg, med flere samtidige luftveisvirus som trengte 
sykehusinnleggelse og mange bruddskader. Somatikk Arendal gikk i grønn 
beredskap for å håndtere høyt belegg i perioden 02.01.23-10.01.23. De tre 
somatiske sykehusene berømmes for samarbeid i perioder med høy aktivitet. 
Innenfor klinikk for psykisk helsevern har det vært høy aktivitet og høyt belegg, 
som har vært godt håndtert.  

Den største utfordringen har vært sykefravær hos eget personell. Sykefraværet i 
desember var på 9.87% med et korttidsfravær på 4.21%. Sykefraværet i januar er 
p.t på 9.41% med et korttidsfravær på 4.55%. Det er store variasjoner i fraværet 
bl.a. så har enkelte døgnenheter hatt fravær opp mot 15% og korttidsfravær på 
8%.    

Adm. dir. og foretaksledelsen er imponert over innsatsen til medarbeidere og 
hvordan de stiller opp for pasienter, pårørende og hverandre som kollegaer. 

 

 Operasjonell leasing operasjonsrobot SSA 

Det er besluttet å skifte ut dagens robot i Arendal med operasjonell leie i 5 år av 
nyere generasjon operasjonsrobot. Dette ble mulig etter at Sykehuset Innlandet 
fikk fremforhandlet en operasjonell leasingkontrakt i desember 2022, basert på 
anbudet gjennomført av Regionalt kompetansesenter for medisinsk-teknisk utstyr 
tidligere på høsten-hvor blant annet robot til Kristiansand ble anskaffet. 

Operasjonsroboten muliggjør videreføring av dagens operasjonsaktiviteter på 
robot i Arendal, og sikrer mulighet for robotoperasjoner i Arendal i de neste 5 
årene. Den valgte roboten er den samme som installeres ved OUS og på Sykehuset 
Innlandet i 2023 og kan utføre de typer operasjoner som Arendal gjør på dagens 
robot. Ulempen ved denne modellen er at den kun har én operasjonskonsoll mot to 
på dagens robot. Det samme gjelder for øvrig for roboten som Kristiansand har fått 
levert. 

Den operasjonelle leiekontrakten ble inngått på svært kort tid grunnet gunstig 
finansieringskostnad i form av en lav fastrente i leieperioden, samt at leverandør 
ga en fordelaktig innbytteverdi på dagens robot, som er 10 år og ville måtte bli 
skiftet ut i løpet av 2024 gitt at finansieringsmulighet for dette er tilstede. Den nye 
roboten har en betydelig gunstigere driftsøkonomi både på forbruksmateriell og 
servicekostnader, og det er beregnet en betydelig besparelse over de neste 5 årene 
opp mot alternativ kostnad. En femårig avtale gir også rom for å vurdere resultatet 
av pågående metodevurdering av operasjonsroboter i Nye metoder, samt å se an 
markedet for operasjonsroboter som forventes å øke i omfang. 

I sum gir anskaffelsen en trygghet for videre robotoperasjonsaktivitet i Arendal de 
neste 5 årene samt en noe bedre driftsøkonomi. 

 


