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Budsjett SSHF 2023 

 

Beskrivelse av saken: 

 

Denne saken beskriver foretakets driftsmessige plan for å levere på det vedtatte resultatmålet for 

2023 på 0 mill.kr. (sak 089-2022). Videre blir budsjettrammene for de enkelte klinikkene og 

stabene presentert, med tilhørende informasjon om tiltaksarbeid og risiko. 

 

Partene er enige om følgende:  

 

Partene er enige i at budsjettet legges frem for vedtak i styremøte 19. januar. Arbeidsgiver vurderer 

innspillene fra drøftingsmøtet og gjør eventuelle omformuleringer i saksfremlegget i forkant av 

styremøtet.  

 

Arbeidstakerorganisasjonene hadde følgende å bemerke i møtet:  

 

FTV Fagforbundet takket for presentasjonen og ga tilbakemelding om at saksfremlegget til styret er 

ryddig. Hun viste til at det innledningsvis er skrevet at covidrelaterte årsverk må reduseres og at 

bemanningen må tilbake til 2019-nivå. Hun minnet om at Norge er i en eldrebølge og mente at det 

kanskje ikke lenger er helt relevant å sammenligne med 2019-tallene i 2023. FTV Fagforbundet 

viste til det første av fire punkter i styresaken og mente at det er langt igjen før målet er nådd og 

mye usikkerhet når det gjelder å jobbe kontinuerlig med pasientforløp. Punkt 2 – Tilpasse 

bemanning (ARP) er et langsiktig prosjekt som Fagforbundet støtter, men mener ut fra de tall på 

overtid/årsverk de er kjent med nå, vil det måtte innebære at grunnbemanningen først må økes, sett 

ut fra at ARP er et system som skal bemanne ut i fra faktisk aktivitet og beregne inn det faktiske 

fraværet en kjenner til gjennom hele året. Hun stilte videre spørsmål på bakgrunn av de ulike 

utfordringer og tiltak som beskrives i klinikkene, og lurte på hvordan SSHF samordner alle tiltak på 

tvers av klinikker som igjen påvirker de andre klinikkene, eksempelvis MSK som viser til at deres 

aktivitet gjenspeiler somatikken. 

 

FTV NSF merket seg at de somatiske klinikkene bruker brutto årsverk der også årsverk som ikke 

medfører lønnskostnader telles med, som fødselspermisjon og langtidssykemeldte. Hun lurte på 

hvorfor arbeidsgiver bruker forskjellige definisjoner av årsverksberegning. Hun mente at det er lite 

beskrivelse av hvordan beholde ansatte og savnet tiltak på dette, blant annet hvordan få ned 

arbeidsbelastningen. Hun oppfordret arbeidsgiver til å beskrive hva som er risikoen og hva som er 

risikoreduserende tiltak. FTV NSF ga tilbakemelding om at formuleringen om at det er 

rekrutteringsutfordringer av intensivsykepleiere og at foretaket derfor ønsker å øke andel 

helsefagarbeidere burde fjernes da det ikke har vært drøftet.  

 

HVO SSA understrekte viktigheten av nok tid til det systematiske HMS-arbeidet og mente at 

lederne er i en presset situasjon tidsmessig. Han lurte på hvordan foretaket vil prioritere 

arbeidsmiljø innenfor budsjett 2023.   

 

FTV Dnlf OF satt pris på at arbeidsgiver har inkludert innspill som de tillitsvalgte tidligere har spilt 

inn. Hun ønsket en nærmere forklaring på hvordan arbeidsgiver har tenkt å øke aktiviteten og 

samtidig redusere årsverk i samme periode. Hun ønsket å vite hvordan Foretaksledelsen melder fra 

oppover i systemet om at SSHF er underfinansiert.  

 

KTV NSF SSF mente at økt bruk av vikarbyrå ved innleie av sykepleiere i SSF skyldes tidligere 

nedtak av sykepleiere og oppfordret arbeidsgiver til å være oppmerksom på at dette kan være en 

effekt av nedtak. Hun ønsket mer informasjon om hva Ahus har gjort for å få ned innleie.  
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FTV NRF tok opp spørsmål om det kan ha skjedd noe med pleietyngden fra 2019 til 2023 siden 

behovet for bemanning er høyere nå enn før. 

 

FTV Dnlf OF viste til statistikk som viser at det er mer overdødelighet og oversykelighet i Norge 

etter to år med pandemi og mente at det er vanskelig å skulle sammenligne med 2019-tall.  

 

 

Arbeidsgivers bemerkninger og konklusjon: 

 

Arbeidsgiver var enig i at å rekruttere og beholde ansatte henger sammen og at det er viktig med et 

særlig fokus på dette. Arbeidsgiver planlegger å utarbeide tiltak for å beholde ansatte og redusere 

arbeidsbelastning fremover, eksempelvis hvordan få ansatte til å stå lenger i stilling. En av 

delplanene i UP 2040 handler om å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere i SSHF. I 

tillegg er ARP i ferd med å implementeres. SSHF kan spare mye på å bruke verktøyet til å 

planlegge bemanningen på en mer robust måte. Arbeidsgiver vil også se på tiltak knyttet til 

reduksjon av innleie av personell og holder på med en egen sak om vikarbruk der informasjon om 

Ahus vil bli inkludert. Arbeidsgiver kommer tilbake til denne saken i et senere dialogmøte. 

 

Formuleringen om intensivsykepleiere og helsefagarbeidere er ment som to forskjellige ting, at 

SSHF må øke antall helsefagarbeidere er ikke ment å ses i sammenheng med intensivsykepleiere. 

Arbeidsgiver vil se nærmere på denne formuleringen.  

 

Når det gjelder arbeidsmiljø så gjøres det mange tiltak på flere nivåer og det skal gjøres en egen 

utredning knyttet til arbeidsmiljø.  

 

Arbeidsgiver minnet om at SSHF bruker mer penger enn de har fått. Den beste sammenligningen er 

tall fra 2019 knyttet til utnyttelse av antall senger. Det viktigste er å sammenligne SSHFs egen 

utvikling. Arbeidsgiver mener det bør være mulig å komme tilbake til samme bemanningsbruk i 

forhold til antall brukte senger. Brutto årsverk rapporteres til HSØ, men SSHF må også forholde seg 

til netto årsverk.  

 

Arbeidsgiver informerte om at foretaket har en god oversikt over alle tiltak, men at hver klinikk/stab 

har detaljerte oversikter over tiltak for å økte aktivitet og redusere lønns- og andre driftskostnader. 

 

Arbeidsgiver svarte at det er mulig at det har vært en utvikling i pleietyngden siden 2019, men de 

mener at det hovedsakelig er samme type pasienter på de ulike postene. Arbeidsgiver vil følge med 

på om utviklingen med økt overdødelighet og oversykelighet vedvarer etter pandemien.  

 

Adm.dir spiller inn ovenfor HSØ om at sykehuset er underfinansiert, noe som blir understøttet av at 

ledere av de andre helseforetakene gjør det samme.  

 

Arbeidsgiver takket for innspillene og bekreftet at de vil bli vurdert i forkant av behandling i styret 

torsdag 19. januar.  


