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Dialogtema:
Årlig melding v/ Kåre Smith Heggland
Tillitsvalgte (TV) inviteres til å skrive et avsnitt til Årlig melding 2017. det vil bli tilsendt tilsvarende punkt
for 2016 på epost.
Arbeidsgiver ber om at TV sender et felles innspill fra tillitsvalgte.
Det vil også være anledning til å kommentere øvrige deler av «Årlig melding» når utkastet som skal
styrebehandles foreligger.
Innspill må sendes til Kåre Smith Heggland senest 31. januar.
TV har ingen kommentarer til dette punktet.
Til EVT- saker.
Ylf ønsker å ta opp problemstilling rundt «Sommeravvikling for leger».
Organisasjonsdirektør kommenterer at det er en egen arbeidsgruppe (med representanter fra arbeidsgiver,
Dnlf og Ylf) som holder i og jobber med denne saken. Dialogen rundt dette vil fortsette i denne gruppen.
Ylf, ved FTV Daniyal Noor, vil sende en epost til organisasjonsdirektør og rådgiver Jorunn Sandvik hvor det
fremkommer hva som ønskes at tas opp.
FTV for Ergoterapeutforbundet ønsker å ta opp en sak gjeldene; «førerkortvurderinger som
Alderspsykiatrisk poliklinikk i Kristiansand har sluttet med uten at det er gjort en konsekvensvurdering».
Adm.dir. kommenterer at dette tas med i referatet og at arbeidsgiver kommer tilbake til denne saken.

Gjennomgang av Styresaker v/adm.dir Jan Roger Olsen
1. Status universitetssykehusutredningen
Adm.dir orienterer om at det er kommet et brev fra HSØ (videresendt styret) etter styrepapirene til styret
gikk ut.
I brevet fra HSØ anbefaler de at SSHF ikke gjennomfører et omfattende utredningsarbeid med siktemål om å
oppnå godkjenning som universitetssykehus. Det anbefales imidlertid at SSHF videreutvikler sitt samarbeid
med UIA innen utdanning, forskning og innovasjon.
TV har ingen kommentarer til dette punktet.
2. Orientering ved administrerende direktør
Akuttmottaket i Kristiansand
Adm.dir innleder saken med å informere om at situasjonen er kritisk.
Seksjonsleder ved AKM, Benedicte Severinsen, gir en gjennomgang av situasjonen samt hvilke
kompenserende tiltak som er iverksatt i akuttmottaket i Kristiansand per i dag. Presentasjonen ligger vedlagt.
NB! Se kommentarer i presentasjonen for beskrivelse til bildene.
Situasjonen i akuttmottaket i Kristiansand har de siste årene blitt stadig mer krevende, både for medarbeidere
og pasienter/pårørende. Det er flere faktorer som har betydning. Blant annet sterkt økende antall pasienter,
drastisk økende antall kritisk syke pasienter, og perioder med særdeles høy belastning.
Planen er at forholdene skal utbedres gjennom et nytt akuttbygg i Kristiansand, som ikke vil være på plass
før tidligst 2023-25. Situasjonen er ikke bærekraftig i ytterligere 8-10 år, og det må settes inn en rekke nye
tiltak i 2018. Se presentasjon.
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Fagforbundet kommenterer at strakstiltak må iverksettes slik at man får viss kontroll, og at det er bra at det er
fokus på dette.
NSF kommenterer videre at det er helt tydelig at noe må gjøres og at slik driften er nå er dette uforsvarlig.
Det pekes videre på at er det fult et sted kan det henvises til et annet sted.
Klinikkdirektør Nina Iversen kommenterer til dette at et slikt fokus er viktig, og at det er i ferd med å
etableres en arbeidsgruppe som skal se nærmere på denne problemstillingen. En utfordring er at når det er
fult i Kristiansand er det ofte fult andre steder samtidig. Det presiseres at det må sørges for å distribuere
risikoen. Videre kommenteres det at TEH gir god støtte og hjelp med utredninger.
«Det er ikke viljen det står på, det er den fysiske plassen i Kristiansand» kommenterer Iversen.
Delta kommenterer at det er bra det settes fokus på hvor kritisk situasjonen er, og at som TV må det bidras til
at det kommer ennå mer fokus på saken. Det vil være viktig at TV bringer dette videre til
konserntillitsvalgte.
TV støtter dette og det er en felles tilslutning at dette skal prioriteres på tvers av foretaket.
Fagforbundet stillerspørsmål i forhold til beleggsprosent.
Iversen kommenterer at det som er hovedutfordringen er at det er størst behov for flere intermediærsenger,
og ved en økning i antall slike senger vil følge høye kostnader.
Adm.dir oppsummerer med at han oppfatter at det er en felles forståelse av situasjon, og at det er tilslutning
til at dette prioriteres på tvers av foretaket
Mulighetsstudie for nytt akuttbygg SSK
Adm.dir vil i styrets møte 12.4.2018 legge frem en sak om prosjektinnramming for å kunne starte
konseptfaseutredningen. Da vil mulighetsstudien med anbefaling følge som vedlegg. I henhold til nylig
vedtatt tidligfaseveileder for sykehusbyggprosjekter innebærer en prosjektinnramming å beskrive
rammebetingelser og hvordan prosjektet skal beskrives og avgrenses.
TV har ingen kommentarer til dette punktet.

IKT HSØ. Innbrudd i datasystemene.
Adm.dir, sammen med Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF, ser svært alvorlig på situasjonen.
Det er satt i gang tiltak for å begrense skadene og ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende
orientert. Det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen
eller pasientsikkerheten. Ressurser fra Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i
landet for å skaffe oversikt over og løse situasjonen. Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte
beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise.
Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden
fremover.
TV har ingen kommentarer til dette punktet.

3. Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017
Foreløpig virksomhetsrapport for desember 2017 legges frem for styret. Rapporten inneholder resultater for
hovedmål, styringsparametere og aktivitet for 2017 og bemanning for januar 2018. Økonomisk resultat for
2017 er ikke ferdigstilt, men styret vil bli orientert om status i styremøte 18. januar.
Aktiviteten i foretaket har i desember måned vært over budsjett for innlagte heldøgns-pasienter. Antall
dagbehandlinger og antall polikliniske kontakter ligger under budsjett.
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Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,8 % over budsjett. Er under budsjett på
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
TEH holdt igjen på sine aktiviteter for å frigjøre midler til investeringer 2018.
TV har ingen kommentarer til dette punktet.

4. Tilsyn og status avvik 3. tertial 2017
Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik skal legges fram for styret. Adm. dir. opplever at
det tas konstrukt tak i tiltakslisten.
Fagforbundet ønsker en oppdatering/status på «sepsistilsynet».
Organisasjonsdirektør kommenterer at dette kan vi se på og komme tilbake til.
Dnlf har to spørsmål knyttet til tiltakslisten. Det første går på at det fremkommer i listen at for å oppnå
redusere lønnskostnader settes «ferieplan 2018» inn som et tiltak, dette er i strid med arbeidsgivers uttalelser
om at «ferieplaner» lages for å få en bedre oversikt og forutsigbarhet. Det andre punktet går på at det i
tiltakslisten fremkommer at prosjektet knyttet til konsekvensvurdering av flytting av urologi er iverksatt, noe
som ikke stemmer.
Organisasjonsdirektør kommenterer at dette skal sees nærmere på og korrigeres.
Ingen ytterligere kommentarer til dette punktet.
Evt:
Organisasjonsdirektør minner om samarbeidskonferansen 26.februar kl 12-16.
Det er gått ut invitasjon i Outlook til ledergruppen, FTV og KTV.
Foreløpig er det videre arbeid rundt evaluering av samarbeidsavtalen som står på agendaen. Det oppfordres
til å melde inn saker/tema som kan tas opp denne dagen til Marianne Hammersmark.

