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Forslag til vedtak 
Administrerende direktør innstiller på flytting av slagsenger fra SSA til SSK.  

 

 

 

Vedlegg i saken 
• Vedlegg 1 Pro/kontra analyse modell A og B, 28.04.22 
• Vedlegg 2 Pro/kontra analyse modell C, 08.11.22 

 

  

https://public360-sshf.sikt.sykehuspartner.no/locator.aspx?name=Common.Search.Global.MainPage&searchstring=21%2F08896&searchKey=2&module=GLOBALSEARCH
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Forankring  

SSHFs Utviklingsplan/ 
strategiplan 

(oppgi referanse) 

Oppdrag og bestilling (oppgi referanse) 

Prosess  

Tidligere vedtak i FL  
og/eller styret  

(oppgi saksnr.) 

Behandling i andre fora  (hvilke og når)  
Tillitsvalgte/verneombud 
brukerutvalg/ungdomsråd 

(hvilke og når) 

Konsekvenser (utdypes i saksfremstillingen) 

ØLP/budsjett  
Årsverk  
Gevinstrealisering (økonomi, kvalitet, omdømme, HMS, etc. ) 

 

1. Bakgrunn for saken 
På oppdrag fra administrerende direktør og med støtte fra en samlet foretaksledelse 
08.12.20 har slagprosjektet i løpet av 2021 og 2022 gjort en gjennomgang av hele 
behandlingskjeden for hjerneslag i SSHF. I henhold til bestillingen har fokus vært på å 
lage en helhetlig modell for slagbehandling på Agder med minst mulig uønsket 
variasjon i tilgjengelighet og faglig standard.  I foretaksledelsen 06.12.22 ble det 
fremmet en diskusjonssak om spesialiserte sentre – flytting av slagsenger fra SSA til 
SSK. Fagdirektør fikk i oppgave å drøfte flyttingen med tillitsvalgte og fremme saken til 
diskusjon i brukerutvalget før saken igjen fremmes i foretaksledelsen. Saken ble 
drøftet med tillitsvalgte 09.01.23 og innspillene er tatt til følge i prosjektet. Saken 
fremmes foretaksledelsen før den har blitt diskutert i brukerutvalget av tidshensyn, 
men innspill fra brukerutvalget 16.02.23 vil bli tatt med i den videre prosessen.   

 

2. Saksopplysninger 
Et sentralt spørsmål i mandatet til slagprosjektet har vært å avklare modell for 
slagenheten ved SSA. Ved prosjektoppstart hadde man to alternativer for videre drift:  

• Modell A: Nåværende organisering hvor SSA har ansvar etter klokken 1500 på 
hverdager og hele helgen. Nevrologisk avdeling har ansvar for slagpasienter i 
Arendal på dagtid hverdager 0800-1500. 

• Modell B: Medisinsk avdeling SSA har ansvar for slagenheten ved SSA 24/7. 
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I etterkant av pro/kontra analysene av modell A og B (vedlegg 1) foreslo fagmiljøet i 
Arendal selv modell C, og det ble gjennomført en pro/kontra analyse av denne 
(vedlegg 2):  

• Mottak av trombolysetrengende slagpasienter ved SSA der hvor avstand til SSK 
gir prognosetap. Transport direkte til SSK hvis det ikke gir forsinkelse mer enn 
om lag 30 min til oppstart av intravenøs trombolyse 

 



 
 

Personell og senger 

Behov for, og endringer i personell og senger er beregnet av en gruppe bestående av 
avdelingsledere ved aktuelle avdelinger ved SSA og SSK og økonomiavdelingen.  

Resultater av dette er beskrevet i tabell 1. Det er usikkerhet i behovet for antall senger 
ved SSK i modell C, avhengig av om man lykkes ved opprettelse av en TiA poliklinikk.  

Tabell 1. Senger og personell i de tre modellene 

Modell Antall senger Personell 

Modell A: 

Nåværende organisering 
hvor SSA har ansvar etter 
klokken 1500 på 
hverdager 

4 senger, beleggsprosent 
siste år 

2,8 sykepleiere? 

0,44 LIS-lege stilling 

1, x Overlegestilling (som i 
dag) 

Modell B 

Medisinsk avdeling SSA 
har ansvar for slagenheten 
ved SSA 24/7 

4 senger, beleggsprosent 
siste år 

2, 8 sykepleierstillinger 

1 Lis-lege stilling 

2 Overlegestillinger 

Modell C 

Mottak av 
trombolysetrengende 
slagpasienter ved SSA der 
hvor avstand til SSK gir 
prognosetap. Transport 
direkte til SSK hvis det ikke 
gir forsinkelse mer enn om 
lag 30 min til oppstart av 
intravenøs trombolyse.  

Opprettelse av TIA 
slagpoliklinikk vil redusere 
behov for senger- dette 
utredes. 

3-4 senger 

5,54 årsverk 

1 x overlege (som i dag) 

 

Det er videre gjort en økonomisk og bemanningsmessig beregning fra 
økonomiavdelingen vedrørende kostnader og personell ved innføring av modell C. 
Sentralt i dette ligger at nedleggelse av senger vil medføre reduksjon i behov for 
pleiepersonell, og at nevrolog som pt roterer til SSA for å gå visitt ved slagavdelingen i 
stedet kan gå denne visitten ved SSK. Det er videre gjort beregninger vedrørende antall 
årsverk som oppbemannes ved SSK ved flytting av disse sengene. Dette er beskrevet i 
Tabell 2.  
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Tabell 2. Innføring av modell C er beregnet til følgende endringer ved SSA og SSK. 

 

Anbefalt modell 

Tillitsvalgte er godt informert om og involvert i slagprosjektet og deltar sammen med 
brukere også i slagprosjektgruppen. Det er gitt informasjon om at det kom opp en 
modell C så snart man ble klar over at dette var en mulig modell. I og med at den store 
slagprosjektgruppen i mindre grad har vært involvert i diskusjoner rundt sengeposten 
ved SSA, har valg av modell også vært diskutert på novembermøtet med 
slagprosjektgruppen som gir sin tilslutning til modell C.  

Fagmiljøet og prosjektgruppen er samstemte om at en organisering i henhold til 
modell C er den beste løsningen når det gjelder oppdraget fra foretaksledelsen. Modell 
C påvirker ikke SSAs status som akuttsykehus. Løsningen, slik den ligger nå, vil videre 
bidra til at befolkningen øst i Agder fremdeles får rask akuttbehandling ved hjerneslag. 

 

Videre prosess. 

Etter at modell C er vedtatt i foretaksledelsen vil saken komme opp på styremøte i 
2023.  

Klinikk Type 
stilling 

Årsverk Totalsum Kommentar 

SSA Sykepleiere - 2,8 faste 
sykepleiere og 
2,8 variabel 
lønn 

- 4 105 431 Totalt 5,54 årsverk i 
nedtrekk, men halvdelen 
fast og halvdelen variabel 
lønn 

Lis-leger 0,44 LIS leger 
bevares  

 0,44 LIS leger bevares for å 
ivareta tilbud til akutt slag 

Overleger 0  Nevrolog som roterer til 
SSA blir ved SSK 

SSK Sykepleiere +3,54 +4 105 431 Opp 5,54 årsverk, men 
trekk for 2 årsverk som 
allerede benyttes 

Lis-leger 0   

Overleger 0  Nevrolog som roterer til 
SSA blir ved SSK 
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3. Vurderinger 
Fagdirektør vurderer arbeidet med å utrede de ulike modellene som godt og stiller seg 
bak anbefalingen til fagmiljøet og prosjektgruppen. Dette innebærer nedtak av 
pleiestillinger i Arendal og opptak av pleiestillinger i Kristiansand, som beskrevet i 
tabell 2. 
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