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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

01/23 Gjennomgang av HAMU-aktuelle styresaker i forbindelse med ekstra 
styremøte 19.1. 2023 v/ administrerende direktør Nina Mevold 

 Orientering v/ administrerende direktør 
Saken har orientering om følgende:  
1. Driftssituasjonen SSHF 
Driftssituasjonen er krevende med høyt belegg samtidig med høyt sykefravær 
blant eget personell.  
2. Operasjonell leasing operasjonsrobot SSA 
Sikrer videre robotoperasjonsaktivitet i Arendal de neste fem årene. 

 Budsjett 2023 
SSHF har høyere bemanning enn sammenlignbare foretak i HSØ basert på 2019 
nivå, må jobbe for å komme tilbake til dette, og har etablert tiltak for å nærme seg 
benchmark-nivået. Samtidig har foretaket høy aktivitet og godt grunnlag for videre 
vekst i 2023. Det arbeides videre med tiltak for å bedre økonomistyringen, 
utredning om oppstart prosess for spesialiserte sentre og utredningsarbeid om 
arbeidsmiljø. 

 Utredning av organisering og kompetansebehov spiseforstyrrelser 
Vedtak utsatt fra styremøte i desember 2022 etter innspill som er innarbeidet i det 
videre arbeidet. 

 
Innspill i møte:  

 Sluttundersøkelser angir sammensatte årsaker til at ansatte slutter, oftest 
begrunnet med høy arbeidsbelastning 

 Med høyere svarprosent enn SSHF har i dag på sluttundersøkelsene ,vil det 
kunne gi en bedre oversikt over arbeidsbelastninger/arbeidsmiljøutfordringer 
pr klinikk/enhet. Tiltak kommer da fortere i gang. 

 Bekymring for hvordan ivareta ansatte i denne perioden med høy aktivitet 

 Hvordan sikre at ikke flere slutter etter velger å gå av med pensjon tidligere? 

 Hvordan sikre å beholde viktig kompetanse som befinner seg i foretaket? 

 Kommunikasjon til ansatte viktig i krevende prosesser – må legge vekt på 
informasjon ut om at det sikres forsvarlig antall ansatte 

 Stor arbeidsbelastning kan gi frykt for å gjøre feil, og gå ut over 
pasientsikkerhet 

 Tilsynsmyndighetene følger med på risikoanalyser opp mot arbeidsbelastning 
via tilsyn 

Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. Det jobbes 
med å lage «pakker» til arbeidsmiljøutvalgene med rapporter om HMS hendelser 
og sluttundersøkelser, slik at arbeidsmiljøutvalgene kan følge med på utviklingen 
ute i de enkelte klinikker og avdelinger. 
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