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Spesialiserte sentre – flytting av slagsenger til SSK fra SSA 

 

Beskrivelse av 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 lage en helhetlig modell for 

slagbehandling på Agder med minst mulig uønsket variasjon i tilgjengelighet og faglig standard.  

Denne saken omhandler en del av det overordnede prosjektet; organisering av sengepost slag i 

Arendal. 
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 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. 

 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 

Partene er enige om følgende:  

 

Partene er enige om at modell C er det beste alternativet for organisering og at arbeidsgiver legger 

frem dette som forslag til vedtak ovenfor styret 23. februar. Dersom det gjøres vesentlige endringer 

i sakspapirene i forkant av styremøtet vil saken på nytt bli tatt opp til drøfting med de tillitsvalgte.    
 

Arbeidstakerorganisasjonene hadde følgende å bemerke:  

 

KTV Somatikk NSF lurte på om arbeidsgiver har tenkt på hva som vil skje med øvrige berørte av 

en eventuell flytting.  

 

FTV Fagforbundet ønsket å vite hvordan arbeidsgiver har kommet frem til foreslåtte tall for 

bemanning, om det er basert på gamle tall eller faktisk aktivitet.   

 

FTV NSF lurte på hva som er bakgrunnen for forslaget om å redusere pleiepersonell ved flytting av 

senger og mente at dette er utdatert. Hun oppfordret arbeidsgiver til å heller se bemanningen i 

sammenheng med ARP og gi de et større spillerom. Hun ønsket også å vite hvor actilysebehandling 

skal skje. Det ble også stilt spørsmål rundt TIA-poliklinikk.  

 

Arbeidsgivers bemerkninger og konklusjon:  

 

Arbeidsgiver svarte at de berørte av en eventuell flytteprosess har vært tenkt på og de er vært 

involvert i prosessen. Økonomi har tatt utgangspunkt i nåværende tall og diskutert med fagmiljøet 

om hva de bruker av pleieressurser i dag. Det er planlagt at actilysebehandling fortsatt skal skje i 

Arendal for de som har bosted øst for Arendal. Prosedyren for flytting av pasienter er ikke 

utarbeidet enda, men pasienter vil ikke bli liggende på akuttmottaket. Foretaksledelsen har tidligere 

bedt om at TIA poliklinikken utredes, da nevrologisk avdeling SSK ikke har arealmessige 

utvidelsesmuligheter.  

 

I etterkant av drøftingsmøtet vil saken på nytt behandles i Foretaksledelsen og brukerutvalget før 

vedtak i styremøte 23. februar.  

 


