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Eventuelt: 

1. Sak meldt inn av NSF: Oversikt over EFO (ekstrahjelp, forskyving, overtid) for desember 

2022  

Rådgiver i HR-utvikling orienterte om tall for ekstrahjelp, forskyving og overtid i desember 2022.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

FTV NSF orienterte om at bakgrunnen for etterspørselen skyldes at det har væt et krevende år og de 

ønsket oversikten for å få mer informasjon om hvordan høytiden ble løst. Tallene viser at det ble 

brukt ekstrahjelp, forskyving og overtid for å løse bemanningen i desember. Arbeidsgiver svarte at 

de vil se nærmere på hvordan tallene kan omgjøres til årsverk.  

FTV NITO ga tilbakemelding om at det er viktig å definere om det er snakk om merarbeid eller 

overtid. Arbeidsgiver svarte at oversikten viser at merarbeid er timelønn og overtid. Forskøvet 

arbeidstid er overtid diff og forskøvet vakt.  

2. Sak meldt inn av Tekna: Spørsmål om videreføring av strømming av styremøter etter 

pandemien  

FTV Tekna viste til henvendelse fra et medlem som savnet muligheten til å delta digitalt i 

styremøter under pandemien. Han viste til at andre offentlige instanser har fortsatt med strømming 

av styremøter grunnet gevinster i form av mer deltakelse og informasjonsdeling. SSHF har investert 

mye penger i digitale løsninger under pandemien og han stilte spørsmål ved hvorfor strømming av 

styremøter ikke videreføres.  

Adm.dir svarte at fordeler og ulemper ved strømming har blitt diskutert i styret som har konkludert 

med at de ønsker fysiske møter som hovedregel der mediene inviteres inn. Digitale styremøter vil 

fortsatt bli strømmet. Arbeidsgiver vil videreformidle Teknas tilbakemelding til styret når de skal 

diskutere sin arbeidsform.  

FTV Dnlf OF tok opp at hun ved innføring var negativ til strømming av styremøtene, men at hun 

har endret synspunkt etter møtet i SSF der ingen tilhørere deltok. Hun mente at det er positivt at 

flere får mulighet til å høre på styremøtene og mente at når styremøtene avholdes i SSF så burde det 

strømmes. Hun ga samtidig positiv tilbakemelding til at adm.dir la frem de tillitsvalgtes innspill i 

forrige styremøte og håpet at denne praksisen fortsetter. Arbeidsgiver bekreftet at de vil fortsette 

med dette.  

3. Risikovurdering av plastikkirurgi SSHF – informasjon/dialog  

 

Klinikkdirektør SSA orienterte om bakgrunnen for risikovurdering av plastikkirurgi i SSHF og plan 

for videre arbeid.   

 

Tillitsvalgte hadde ingen innspill eller kommentarer til saken.  

Styresaker: 

4. Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 
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Adm.dir orienterte om driftssituasjonen ved SSHF og operasjonell leasing av operasjonsrobot ved 

SSA.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

 

FTV NSF mente at det er positivt at arbeidsgiver setter fokus på håndtering av høyt belegg, men 

mente at databeskrivelsen er snever og at det er riktig å begynne å snakke om høyt belegg på 

årsbasis når det gjelder drift.  

 

FTV Dnlf OF lurte på hvorfor prosessen knyttet til leasing av operasjonsrobot har vært lukket og 

hemmeligholdt. Hun stilte spørsmål ved at de tillitsvalgte ikke har vært involverte når beslutningen 

gjør at utdanningsmuligheten fjernes ved å gå fra 2 til 1 konsoll. Hun viste til at SSHF har fokus på 

trygghet i kirurgi og mente at det fører til det motsatte når kirurgene fratas muligheten til å jobbe 

sammen. Hun lurte på hvorfor arbeidsgiver har brukt så kort tid på prosessen og hvorfor de har 

endret standpunkt når de tidligere har utelukket en leasingavtale. 

 

Arbeidsgiver svarte at prosessen ikke har vært lukket, men er enig i at det gikk fort og skjedde tett 

opp mot jul. Saken burde ha vært behandlet i dialogmøte. Arbeidsgiver er enig i at det er synd at 

opplæringsformålet faller bort, men mener det er positivt at SSHF nå har 2 roboter ved to av 

sykehusene i en periode der det egentlig ikke var forutsetninger for å ha det. Arbeidsgiver har 

vurdert at det er viktigere å beholde roboten ved SSA enn å opprettholde utdanningsmuligheten når 

alternativet var å være uten. Med leasing er det mindre kostbart å oppgradere til 2 konsoller. 

Dersom SSHF kommer i en økonomisk situasjon der det er aktuelt med 2 konsoller, vil de 

tillitsvalgte bli involvert i prosessen. Det kommer flere leverandører av roboter, noe som kan føre til 

større konkurranse og reduksjon i pris. I mellomtiden vil SSHF ha en stabilitet med to roboter. 

 

Dnlf OF stilte spørsmål ved hvorfor tillitsvalgte og fagråd robot ikke ble involvert hvis prosessen 

ikke var hemmelig. Hun minnet om at arbeidsgiver må bestemme seg innen utgangen av 2023 for 

om de vil lease en ekstra konsoll og mente at det vil være fornuftig å inkludere SSK på denne 

avtalen så begge steder kan få 2 konsoller. Arbeidsgiver svarte at det er fordyrende alternativ, men 

vil sette saken opp til diskusjon på et senere dialogmøte.  

 

5. Utredning av organisering og kompetansebehov spiseforstyrrelser – informasjon/dialog  

 

Arbeidsgiver viste til at saken ble drøftet 09.01.23, orienterte om hvordan fagforeningenes innspill 

er blitt inkludert i styresaken og åpnet for evt. ytterligere innspill.  

 

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

 

KTV KPH NSF ga tilbakemelding om at ansatte ved Post C er preget av å være i en midlertidig 

situasjon og er usikre på fremtiden. De føler seg glemt og opplever at de får informasjon gjennom 

media. Han etterlyste igangsetting av rekrutteringsprosess for lege/psykolog og tidsperspektiv for 

revidert retningslinje for pasientforløp.  

 

Arbeidsgiver svarte at de har forståelse for de ansattes opplevelse av å være i en midlertidig 

situasjon. Samtidig er det viktig at implementeringen gjøres i riktig rekkefølge. Rekruttering av nye 

behandlere avventes inntil ny organisering og oppgavefordeling er avgjort. Det ville blitt 

utfordrende å rekruttere til stillinger i en uavklart enhet. Når saken er ferdig behandlet i styret så vil 

det bli satt i gang å rekruttere nødvendig personell. I mellomtiden blir pasientene likevel tatt hånd 

om. Revidert retningslinje for pasientforløp vil ferdigstilles i etterkant av vedtak om organisering.  
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FTV Dnlf OF viste til at de ansatte har gått i en lang periode med lite å gjøre samtidig som andre 

avdelinger sliter seg ut. Hun lurte på hva arbeidsgiver mener om dette. Arbeidsgiver svarte at det i 

noen perioder vil være variasjoner i aktivitet ved de ulike enhetene.  

Fagforbundet mente at evaluering av ny organisering burde gjøres etter 1 år i stedet for 2 år som 

arbeidsgiver har planlagt for.  

Andre saker:  

6. Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) – drøfting av innstilt metodikk før evt. vedtak i 

Foretaksledelsen 24. januar – drøfting § 30 

Arbeidsgiver orienterte om sakens bakgrunn og høringsinnspillene som har kommet inn om verktøy 

og metodikk og forslag til vedtak i Foretaksledelsen.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

KTV SSK NSF lurte på når det vil bli avgjort hvilke enheter som skal være piloter. Arbeidsgiver 

svarte at flere enheter har meldt inn ønske om å være med på pilotprosjektet. Hvem som skal være 

piloter vil være en del av saken som legges frem for Foretaksledelsen i slutten av januar.  

Pilotprosjektet vil bli påbegynt så snart som mulig.  

7. Digitalisering av gjensidig lederavtale (GLA) i dialogmodulen i Kompetanseportalen – 

informasjon/dialog 

Arbeidsgiver orienterte om sakens bakgrunn, innholdet i forslaget til digitalisering av GLA i 

Kompetanseportalen og plan for videre fremdrift.  

 

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

 

FTV NSF viste til at det tidligere ble kalt avtale og at det nå kalles skjema. Hun ønsket å vite hva 

dette innebærer.   

 

Arbeidsgiver svarte at det ligger en gjensidighet i forberedelse, punkter til oppfølging og at leder og 

leders leder må godkjenne innholdet. De noterer seg innspillene og ser nærmere på spørsmålet.  

 

 


