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1. 008-2023: Orientering ved administrerende direktør – informasjon/dialog 
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Adm. dir. orienterte om følgende saker:  

 Status generell kirurgi SSF 

 IKT-systemer og tjenester med skylagring 

 Mediebildet 2022 

 Kort om Helsepersonellkommisjonens utredning 

 Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 

 Utredninger UP 2040 

 Prosjekt framtidig kjøkkendrift 

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte: 

 

FTV Dnlf OF lurte på om det er gjennomførbart å rekruttere leger med spesialiteten generell kirurgi 

ved SSF. Klinikkdirektør SSF svarte at de i alle revisjoner fått klar tilbakemelding om at 

fagmiljøene må utvides og samarbeid utvikles i nettverk med andre sykehus. Det er uavhengig av 

modeller for drift fremover. SSF er i dialog med andre foretak om mulig samarbeid og har i sine 

brev til andre foretak beskrevet behov i alle de kirurgiske fagene, også med henvisning til at det er 

mest aktuelt med gastrokirurgisk spesialitet. OUS var positive til, og støttet konseptet, avslaget var 

ikke knyttet til fag eller generell kirurgi, men til avstand fra Oslo til Flekkefjord. Spesialiteten 

generell kirurgi er ikke død, og er blant løsningene diskutert i Helsepersonellkommisjonen. Det 

eksisterer klare målkrav og utdanningsplan, og spesialiteten er en viktig del av tjenestene i hele 

Norge. SSF ser frem til utviklingen av spesialiserte sentre og volumoverføring for styrket elektiv 

drift, uavhengig av om akuttkir og traume opprettholdes, og det vil da være viktig å knytte 

senterutviklingen til ytterligere spesialisering, for eksempel gastrokirurgi. 

 

KTV SSF NSF viste til at de tillitsvalgte ved SSF har sendt brev til adm.dir og styrelyder der de 

lurer på om det 31.03.23 vil bli tatt en beslutning om at akutt- og traumekirurgi skal stoppes eller 

om det fortsatt skal jobbes med. Det er planlagt en rekrutteringsmesse i Nederland og det skjer mye 

i regionen for å forbedre rekrutteringen til funksjonen. Hvis prosessen stoppes i mars opplever de at 

sykehuset mister troverdigheten til arbeidet som gjøres for å bevare akutt- og traumekirurgi. KTV 

SSF NSF lurte på om andre løsninger er blitt vurdert, som et samarbeid med Helse Vest. De ønsket 

også tilbakemelding på om prosessen med nettverkssamarbeid og rekruttering vil fortsette på andre 

fagfelt som gynekologi, anestesi og ortopedi uavhengig av hva som skjer med traumekirurgien. De 

er bekymret for sykehusets fremtid og resten av sykehusdriften i Flekkefjord, bekymret for 

reaksjonene innad i sykehuset, i nærmiljøet, politisk og hva det kan føre til hvis det nå tas en 

bestemmelse om å avslutte arbeidet med å få på plass akutt- og traumekirurgi igjen. 

 

Arbeidsgiver bekreftet at de tillitsvalgte ved SSF skal få tilbakemelding og at brevet tas videre til 

styret. Mange av spørsmålene lar seg ikke besvare før status er kartlagt. Dette er planlagt å skje 

innen 31. mars. Da kan arbeidsgiver vurdere hva situasjonen er med tanke på rekruttering til faste 

stillinger. En nettverksmodell er et tiltak som kommer i tillegg, for SSHF må ha fast ansatte kirurger 

for at det skal være mulig å opprettholde. Mandatet legger til grunn at det skal gjøres en 

undersøkelse av om det er mulig å gjenåpne akutt- og traumekirurgi. Arbeidsgivers utgangspunkt er 

gjenåpning 01.09.23 og jobber med tiltak i forhold til det. De ser på hva som er mulig i forhold til 

denne datoen, eksempelvis tar det lang tid å lære seg norsk for utenlandsk helsepersonell. Det skal 

ikke gjøres en endelig beslutning innen 31.03.23, men arbeidsgiver ønsker å vurdere status for 

mulighetene for en eventuell gjenåpning 01.09.23.  

 

KTV SSK Dnlf OF tok opp at innføringen av talegjenkjenning har skapt stor uro blant ansatte. Han 

mente at SSHF ved innføringen gjør det motsatte av hva helsepersonellkommisjonen anbefaler.  

Arbeidsgiver svarte at de har merket seg at det er delte meninger om innføringen av 

talegjenkjenning og ønsker å ha god dialog med de tillitsvalgte videre. Det er viktig å lære av 

prosessene ved innføring av ny teknologi fremover.  
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KTV SSK Dnlf OF mente at arbeidsgiver har bestilt fra et system fra leverandør uten at tillitsvalgte 

har sett en økonomisk kalkyle og at 76 % bruker lenger tid med det nye systemet. Han mente at det 

er behov for en grundig gjennomgang av det nye systemet. Prosessen har gått for fort og mange er 

frustrerte. Arbeidsgiver bekreftet at det vil være viktig å jobbe med planleggingen av innføring av 

ny teknologi fremover.  

 

FTV Dnlf OF uttrykte bekymring for om DIPS arena vil bli innført i tillegg. Hun har oppfattet at 

leger ikke får avsluttet epikrisen uten å ha funnet en konkret kontrolltid på poliklinikken til 

pasientene, noe som fører til at legene må gjøre administrative oppgaver. Det er ikke en ønskelig 

utvikling. Arbeidsgiver svarte at DIPS Arena skal innføres mai 2024, noe som innebærer at det er 

god tid til å planlegge med god involvering fra brukerne. Noen oppgaver og prosesser vil ta 

betydelig mindre tid. Arbeidsgiver er enig i at det er viktig å sikre at legenes tid benyttes så effektivt 

som mulig.  

 

FTV Dnlf OF uttrykte forståelse for frustrasjonen fra ansatte i SSF vedrørende akutt kirurgi. 

Samtidig mente hun at det er viktig å unngå å komme i samme situasjon som ortopedisaken 

medførte. Hun foreslo å fokusere på å oppnå full drift på elektiv kirurgi først. På den måten er det 

behov for færre leger ettersom det ikke er vakt. Arbeidsgiver takket for gode innspill og 

understrekte at SSHF trenger alle tre sykehusene for å betjene spesialisthelsetjenester for regionen. 

Uansett utfall så skal det være full aktivitet ved SSF fremover. Innspill angående elektiv kirurgi må 

diskuteres. SSF trenger økt volum og prosess for spesialiserte sentre er aktuell i denne 

sammenhengen.  

 

FTV Fagforbundet viste til kjøkkenprosjektet og tok opp at de ønsker å bli involvert i videre prosess 

når arbeidsgiver har mottatt rapporten. Prosjektet berører mange ansatte ved sykehuset. FTV 

Fagforbundet mente at prosessen har vært god så langt. Arbeidsgiver bekreftet at de tillitsvalgte vil 

bli involvert i den videre prosessen.  

2. 009-2023: Konsernrevisjonen rapport 8/2022: Kompetansestyring – informasjon/dialog 

Org.direktøren orienterte om Konsernrevisjonens rapport 8/2022 og plan for videre arbeid.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  

FTV Dnlf OF mente at det vil være en forbedring dersom gjennomføring av kompetanseplaner blir 

fulgt opp. Hun mente at også oppfølging etter Forbedring burde inkluderes.  

3. 010-2023: Årlig melding 2022 – drøfting § 30 

Org.direktøren orienterte overordnet om innholdet i Årlig melding 2022.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  

FTV Dnlf OF viste til første avsnitt vedrørende oppgaver og organisering og lurte på hvorfor 

Kvinesdal og Nissedal ikke er nevnt. Arbeidsgiver noterte seg dette og vil rette det i dokumentet.  

4. 011-2023: Virksomhetsrapport desember 2022 og januar 2023 – informasjon/dialog 

Konst. økonomidirektør orienterte om innhold i virksomhetsrapport desember 2022 og januar 2023.  

Innspill/kommentarer fra tillitsvalgte:  
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FTV Dnlf OF viste til at en del av underskuddet i Arendal skyldes personell og minnet om at det var 

et stort overbelegg i starten av året med 90 pasienter ved medisinsk avdeling på et tidspunkt. Hun 

mente at det er viktig at antall senger samsvarer med antall pasienter og at arbeidsgiver tar høyde 

for det i budsjettsammenheng. Det blir et falskt underskudd når det budsjetteres for lavt på sengene. 

Arbeidsgiver noterte seg dette og svarte at rapportene er overordnet og kan ikke ta høyde for alle 

driftsutfordringer ved klinikkene. Slike faktorer kommenteres derfor overordnet.  

 

FTV NSF noterte seg at SSHF går inn i året med høy styringsfart. Hun ser at det er økonomiske 

utfordringer og mente at det er viktig å snakke om det så tidlig som mulig. Hun mente at det er 

urealistisk å sammenligne seg med 2019 ettersom SSHF har en annen situasjon i dag. Arbeidsgiver 

svarte at styringsfarten er like problematisk som i september. Det blir viktig å optimalisere driften i 

hver klinikk fremover og sikre at det ikke genereres nye fristbrudd. Tall for fristbrudd blir oppdatert 

ukentlig i Dashboards så lederne kan planlegge ut fra dette. Arbeidsgiver følger nøye med på tallene 

og det er et godt samarbeid på tvers av klinikkene. Arbeidsgiver ser positive effekter av frivillig 

poliklinikk og pasienter som blir flyttet mellom SSK og SSA.  

 

FTV Dnlf OF viste til at mange pasienter velger å bli stående på venteliste og minnet om at det kan 

komme et stort antall av pasienter som har ventet i lang tid.  

 

KTV SSK Dnlf OF mente at det er positivt at antall Helfosaker går ned. Hvis man skyver for lenge 

på kontroller, kan bruk av dyre medikamenter øke. Arbeidsgiver svarte at Dashboardene skal hjelpe 

i økonomistyringen og styring i egen klinikk, men tallene forklarer ikke detaljene som er relevant 

for klinikkene. 

 

5. 012-2023: Flytting av slagsenger fra SSA til SSK  

 

Arbeidsgiver viste til at saken ble drøftet 9. januar og at det ikke har vært vesentlige endringer i 

saksgrunnlaget i etterkant av dette.  

 

KTV SSK Dnlf OF viste til at det står at det er gjennomført ROS-analyse og påpekte at det ikke er 

gjennomført. Han kan ikke se at flyttingen er gjennomførbar når risiko knyttet til ressursene ikke er 

bedre belyst og bemanningen allerede er sterkt presset. Når det ikke er gjennomført ROS-analyse, er 

det ikke mulig å sette opp risikoreduserende tiltak.  

 

FTV Fagforbundet tok opp at ansatte i PTSS er bekymret for beredskapen. Sørlandet ligger øverst 

på statistikken i responstid. Hun lurte på om det er aktuelt å øke bemanningen i ambulansetjenesten 

eller endre på måten hasteakuttoppdrag blir iverksatt. 

 

Klinikkdirektør SSK svarte at styret vil bli opplyst om at det ikke er gjennomført en ROS-analyse. 

Overlegebemanningen har over tid blitt fremmet fra Nevrologisk avdeling som en generell 

bekymring, utover denne konkrete saken. En lege som i dag går slagvisitt i Arendal flyttes nå til 

SSK. Hovedproblemet akkurat nå er ikke antall stillinger, men at det er få søkere til 

nevrologstillinger. Klinikkdirektør og avdelingssjef har dialog om bemanningen innen nevrologi 

generelt.   

 

Klinikkdirektør PTSS svarte at de har ivaretatt Hovedavtalens forpliktelser i prosessen. Det har vært 

interne diskusjoner i klinikken før behandling i Foretaksledelsen for å sikre at PTSS har fått spilt 

inn sine kommentarer. Arbeidsgiver var opptatt av at en eventuell konsekvens ligger frem i tid. 

Dersom det blir en sporbar konsekvens så må PTSS sette seg i en situasjon som gjør at de kan 

håndtere konsekvensen.  

 

FTV Fagforbundet tok opp at arbeidsgiver har mye tall og statistikk på området i tillegg til at de 

tillitsvalgte har uttrykt bekymring for endringen. Hun oppfordret arbeidsgiver til å følge det tett opp 
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fremover. Arbeidsgiver bekreftet at de er ansvarlige for kvaliteten i arbeidet, også ved iverksetting 

av endringer. Arbeidsgiver mener likevel at det er viktig å ha kunnskap om eventuelle konsekvenser 

før det blir aktuelt å gjøre korrigeringer.  

 

KTV SSK NSF mente at det vil være nyttig å gjøre ROS-analyse for sykepleierbemanningen i 

forkant av flytting av sengene.  

 

KTV SSK Dnlf OF lurte på om arbeidsgiver mener at det ikke er behov for ROS-analyse. Han 

mente at det er viktig at det blir gjort grundig, spesielt for å beholde og rekruttere. Arbeidsgiver 

svarte at det er gjennomført en kartlegging av fordeler og ulemper og de vil vurdere en eventuelt 

ROS-analyse i lys av innspillene.  

6. 013-2023: Leieavtale for lokaler til ambulansetjenesten i Farsund - drøfting § 30 

Klinikkdirektør PTSS orienterte om sak om leieavtale for lokaler til ambulansetjenesten i Farsund.  

 

Ingen innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte.  

7. 014-2023: Rotårsaksanalyse om ledelse og organisering – informasjon/dialog  

Adm.dir orienterte om sakens bakgrunn og styresak om rotårsaksanalyse om ledelse og 

organisering.  

 

Ingen innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte.  

8. 015-2023: Status strategi 2021 – 2024 – informasjon/dialog 

Adm.dir orienterte om status for strategi 2021 – 2024.  

Ingen innspill/kommentarer fra de tillitsvalgte.  

 

Andre saker:  

9. Hverdagsøkonomisering etter 01.03.23 – drøfting § 30  

Konst. økonomidirektør orienterte om sakens bakgrunn, utvikling av ulike konti, energiutvikling og 

effekt for digital undervisning.   

 

FTV Dnlf OF uttrykte misnøye knyttet til arbeidsgivers vedtak. Hun mente at arbeidsgiver sparer 

penger på kunnskap som er det viktigste for sykehuset. FTV Dnlf OF viste til at det har vært en 

besparelse ved oppstart på 10 minutter i Arendal og mente at de er blitt fratatt læring og god dialog 

mellom avdelingene for 10 minutter spart. Fellesundervisningene er viktig for kultur og samarbeid. 

Hun mente at det er provoserende at arbeidsgiver ber de gjøre undervisningen i lunsjen. Det er ikke 

et reelt alternativ ettersom legene ikke har lunsj samtidig. Ansatte kommer ikke til å gjøre det på 

fritiden da det er dialogen som er interessant. Et slikt vedtak vil være med på at ansatte slutter ved 

SSHF. 

 

KTV SSK Dnlf OF ga tilbakemelding om at arbeidsgiver ikke vet hvor mye frustrasjon det er blant 

legene knyttet til tiltaket. For mange er fellesundervisningen blitt helt borte. Det har vært en 

plattform der legene kan utveksle erfaringer på tvers, de har i liten grad fulgt med på den digitale 

undervisningen. Han mente at arbeidsgiver med et slikt tiltak mister fokus på rekruttere og beholde 

og at det er en skremmende utvikling.  
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HVO SSK støttet Dnlf OF og lurte på om arbeidsgiver har vurdert hvilke kostnader det kan medføre 

dersom ansatte slutter som følger av det. Det kan hende det vil overstige besparelsene.  

 

FTV NSF minnet om at det i en evaluering også må vurderes hvordan tiltakene oppfattes av de 

ansatte, hva det har gjort med arbeidsmiljøet og sykehusets omdømme.   

 

FTV Fagforbundet, KTV KPH Fagforbundet, KTV SSA NSF, og HVO SSA støttet kommentarene 

fra Dnlf OF og NSF. HVO SSA minnet om at lunsjpausen skal være et avbrekk fra arbeidet.  

 

FTV Dnlf OF minnet om at det er mange temaer som innebærer samhandling mellom avdelingene 

og at det da er viktig å treffes fysisk. Samholdet mellom avdelingene i Arendal er godt, det kommer 

av de felles møtepunktene. Innspill fra ansatte knyttet til sparing forsvinner også når de ikke får ha 

fysisk dialog og arbeidsgiver vil miste velvilje fra de ansatte om tiltaket fortsetter. FTV Dnlf OF 

ønsker tall på hvor mange polikliniske timer som har blitt gjennomført den halvtimen på 

mandag/onsdag.  

 

KTV SSK NSF sendte inn innspill til saken i etterkant av møtet da det ikke var tid til det i møtet:  

 

«Tilbakemeldingene fra operasjonssykepleierne og anestesisykepleierne er at de i forkant av 

innføringen av «hverdagsøkonomisering» brukte internundervisningen på onsdager til å holde seg 

faglig oppdatert. I den form av at de tidvis var med på undervisningen legene holdt, hvis det 

omhandlet noe innen deres fagområde eller utførelse. Dette kunne være at de i kjeden av utførelsen 

hadde en sentral funksjon for at operasjonen/e skulle utføres effektivt og sikkert. En annen viktig 

arena denne onsdagen gav til spesialsykepleierne, var at de brukte av denne tiden til å gjennomføre 

internundervisning for operasjonssykepleierne når nytt utstyr ble byttet ut, eller faglig oppdatering 

for ansatte. Tilbakemeldingene til KTV SSK NSF er at utstyr ofte byttes ut. Kirurgene er best tjent 

med en operasjonssykepleier som har god kunnskap om utstyrsbeholdningen, innhold og funksjon. I 

tiden etter hverdagsøkonomiseringen ble innført, er det ikke etablert nye ordninger som sikrer at 

ansatte får tid til å tilegne seg denne kunnskapen, som før «hverdagsøkonomisering» startet.»  

 

Arbeidsgiver noterte seg innspillene og tar de med til videre vurdering. De tillitsvalgte vil få en 

tilbakemelding i etterkant av møtet.  

 

Sak om Dashboards settes opp i neste dialogmøte. Sak om endringer i AML knyttet til heltid sendes 

på e-post.   

 

 

  


