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MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
Dato:  21.10.2021 
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF:   Hanne Gaaserød og Svein Tore Valsø. 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist. 
LO:    Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg. 
Akademikerne: Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard. 
YS:   Konserntillitsvalgt Mette Vilhelmshaugen. 
SAN:   Konserntillitsvalgt Rita von der Fehr. 
 

***   
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 19.10.2021 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

• Styresak 111-2021 Virksomhetsrapport per andre tertial 
• Styresak 117-2021 Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3 
• Styresak 120-2021 Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for 

byggetrinn 3 
• Styresak 120-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN 
 

Ad styresak 111-2021 Virksomhetsrapport per andre tertial 

Prioriteringsregelen 

I sakens vedlegg presenteres kostnadsutviklingen innenfor psykisk helse og rusbehandling. I 
vedleggene gjøres det dels sammenligning med 2019, og dels med 2020. Det framkommer 
diskrepans mellom kostnadsutviklingen og aktivitetsutviklingen i flere helseforetak. SiV 
rapporterer f.eks. kostnadsvekst innen VOP på 8,0 prosent, og samtidig en aktivitets-nedgang på 
6,3 prosent VOP (poliklinikk) (sammenlignet med 2020). Endringer i døgnopphold 
(sammenligning med 2020) OUS rapporterer betydelig vekst innen alle tre områder, uten at dette 
synes å reflekteres i bemanningsutviklingen. KTV ber om en fremstilling av 
bemanningsutviklingen innenfor de tre tjenesteområdene fra 2019. 

Avviksrapportering 

Endringer i registreringsrutiner anføres som en årsak til noe nedgang i rapporterte hendelser i 
Sykehuset Østfold. Sykehuset rapporterer stadig høy forekomst av vold og trusler. Det bes om en 
mer utfyllende beskrivelse av sykehusets særlige høye forekomst, med angivelse av hvilke(n) 
del(er) av virksomheten som har høyere forekomst enn øvrige foretak.   

ForBedring 

I saken gis det en fremstilling av foretaksgruppens resultater innen pasientsikkerhet. I 
oppdragsdokumentet er det anført hvilken metode som skal brukes ved beregning av 
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sikkerhetsklima. Det bes om en framstilling av hvilken metode som er anvendt, og om 
metodevalg har innflytelse på resultatet og måloppnåelse. Det bes også om en begrunnelse for 
valg av beregningsmetode.  

Status oppfølging av styringsbudskap 

I saken gis det en skjematisk framstilling av grad av måloppnåelse. Etter KTVs syn er det i 
framlegget gjennomgående rapportert større grad av måloppnåelse enn KTV ser at det er 
grunnlag for. Noen eksempler; I punkt 1460 angis full måloppnåelse av kravet til andel enheter 
med modent sikkerhetsklima. Etter det KTV kjenner til er ikke kravet til metode etterkommet, og 
det er derfor ikke grunnlag for å konkludere med måloppnåelse. Også i punkt 1480 anføres full 
måloppnåelse knyttet til kravet om «Ingen korridorpasienter». Det er et stort antall 
korridorpasienter i foretaksgruppen.  

KTV anmoder om en nærmere beskrivelse av punkt 0030. Hva er den faktiske utviklingen i 
lærlingeplasser i foretaksgruppen? Videre ønsker KTV framstilt utviklingen for punkt 4430. Hva 
er utviklingen innen døgnkapasitet for psykisk helsevern (2019-21, liggedøgn og utskrivelser). 
KTV ønsker også en framstilling av underlaget for punkt 4470 (av antall årsverk for 
avtalespesialister innen psykisk helsevern (2019-21)). 

 

 Ad styresak 117-2021 Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3 

KTV anser det som hensiktsmessig at Sunnaas som prosjekteier gis fullmakt til å godkjenne 
hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført, i tråd med 
tidligfaseveilederen. KTV foreslår derfor at vedtakspunkt 3 omformes i tråd med dette.  

 
 

Ad styresak 120-2021 Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for 
byggetrinn 3 

Sykehuset på Nordbyhagen ble dimensjonert for et opptaksområde med 340 000 innbyggere. I 
dag er det i om lag 550 000 innbygger som sogner til sykehuset. Sykehuset har en særlig lav 
egendekning, en høy andel korridorpasienter og høye gjestepasientutgifter. Sykehusets egne 
framskrivninger viser en underdekning på 306 senger i 2030. Tiltaket er altså ikke tilstrekkelig til 
å løse sykehusets kapasitetsbehov i perioden.  

 
 

Ad styresak 123-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

I saken redegjøres det for ny framskrivningsmodell innen psykisk helsevern. Rapportens 
kartlegging og konklusjoner kan bli bestemmende for framtidig innretning innen tjenesteområdet. 
Rapporten er oversendt departementet og har senere blitt lagt frem av regjeringen. Etter det KTV 
kjenner til har rapporten verken blitt behandlet i det interregionale AD-møtet eller i styret i Helse 
Sør-Øst. Etter KTVs syn bør rapporten styrebehandles, og det burde skjedd før oversending til 
departementet. Det bes om en redegjørelse for framgangsmåte i saken.  

  



3 
 

 

 

 

 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

Ad styresak  111/2021 Virksomhetsrapport per andre tertial 
(tekst fra RHF) 
 

Prioriteringsregelen  

KTV ber om en fremstilling av bemanningsutviklingen innenfor de tre tjenesteområdene (VOP, 
BUP og TSB) fra 2019 til dd. Det anbefales at dette temaet først gjennomgås i samarbeidsmøte 
med KTV, da det på den korte tiden ikke har vært mulig å få sammenstilt dataene som er 
etterspurt. Etter gjennomgangen kan en gjøre en vurdering av hva som er en naturlig prosess for 
videre presentasjon av dataene 

 
 
Avviksrapportering  
 
Det er en generell bekymring for vold- og trusler mot medarbeidere, særlig innen psykisk 
helsevern. Lav meldekultur har over tid vært en utfordring i foretaksgruppen.  
 
Sykehuset Østfold HF er det foretaket i regionen som har jobbet mest systematisk med 
forebygging av vold- og trusselhendelser. Økt oppmerksomhet, opplæringstiltak og forenklet 
registrering av avvik i en enkelt seksjon, har bidratt til en forbedring av meldekultur i 
helseforetaket. Det er grunn til å tro at vold- og trusselfrekvens i SØ HF viser et mer reelt bilde, 
og at det er behov for å arbeide med å forbedre meldekulturen generelt i foretaksgruppen. 
Underrapportering gjelder særlig mindre alvorlige hendelser i psykisk helsevern.  
 
Hvilke deler av virksomheten som har høyere forekomst av hendelser enn øvrige foretak tar noe 
tid å fremskaffe. Detaljert gjennomgang av dette kan utarbeides og legges frem for 
samarbeidsmøte på et senere tidspunkt. Sykehuset Østfold kan også inviteres til å presentere 
forebyggende arbeid med vold- og trusler i samarbeidsmøte med KTV.  
 
ForBedring  
 
ForBedrings kartleggingen gjennomføres slik at det ikke skal være mulig å identifisere den 
enkeltes besvarelse eller hvem som har besvart. Helsedirektoratet sin metode innebærer slik 
Helse Sør Øst oppfatter metoden en utregning av faktorskår for en enkelt respondent, og krever 
en gjennomgående løpenummer for hver respondent. Det må således i rapporteringen av 
nasjonale data legges på et slikt løpenummer for at Helsedirektoratets defensjon skal kunne 
benyttes.  Helseforetakene rapporterer i enhetsrapportene og den nasjonale rapporten på antall 
svar i hver kategori (helt enig, enig, sov.) oppsummert per enhet, og har således ikke behov for 
dette løpenummeret.  
 
I rapportene til ForBedring for 2021 er denne metoden lik for alle tema og for alle rapportnivåer. 
Det er dialog med Helsedirektoratet for å se på hvordan en kan utveksle data som sikrer 
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anonymitet, samtidig slik at Helsedirektoratet kan utvikle rapporter i tråd med ønsket indikator. 
Det er også en dialog om analyser for å vurderer om endring av definisjon gir store utslag ift 
måloppnåelse. Helse Vest RHF produserer den nasjonale rapporten. Helse Vest har også stilt 
deres egne data fra 2019 kartleggingen tilgjengelig for Helsedirektoratet, slik at Helsedirektoratet 
selv kan gjøre en sjekk av beregningsmetoden. Resultatet av helsedirektoratet sin utsjekk av 
beregningsmetodene foreligger pt. ikke etter det Helse Sør- Øst RHF er kjent med. 
 
Helse Sør Øst RHF har for rapportene for 2021 valgt å endre beregningen på deltagelse til å bare 
inkludere alle som fullfører undersøkelsen, (tidligere regnet en alle som startet å svare på 
undersøkelse) Endringen vil tilrettelegge bedre for måling i tråd med direktoratets definisjon.  
 
I oppdragsdokumentet for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet kapittel 3 er det tatt inn et 
målekrav knyttet til sikkerhetsklima, som skal nås innen 2023. 
 

«Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. innen 
2023. (Note: Målt gjennom undersøkelsen ForBedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon på 
indikatoren)» 

 
Beregningene knyttet til sikkerhetsklima er synliggjort i den nasjonale rapporten til ForBedring 
På nasjonalt nivå ligger andelen for 2021 på 79%, basert på foretakenes definisjon.  
 
Å forbedre pasientsikkerhetskulturen var helt fra start av pasientsikkerhetskampanjen og 
pasientsikkerhetsprogrammet et av hovedmålene i arbeidet med å forbedre pasientsikkerheten i 
Norge. En gjennomgående god sikkerhetskultur bygger på at ledere og medarbeidere samarbeider 
om å identifisere og redusere risiko for uønskede hendelser. ForBedring er ett av flere tiltak som 
er implementert for at foretakene skal jobbe systematisk med å forbedre sikkerheten – slik at både 
pasientene og de som jobber i sykehusene skal være trygge der de er. 
 
 
Status oppfølging av styringsbudskap  

• Måloppnåelse modent sikkerhetsklima 
I punkt 1460 påpeker konserntillitsvalgte at det anføres full måloppnåelse av kravet til andel 
enheter med modent sikkerhetsklima. 
 
Her burde det vært pekt på at en fortsatt ikke har sluttført samarbeidet med Helsedirektoratet om 
utvikling av indikatoren i tråd med deres definisjon, men at en forventer at en skal få til det inn 
2023 i tråd med kravet som er satt fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

• «Ingen korridorpasienter»  
Også i punkt 1480 anføres full måloppnåelse knyttet til kravet om «Ingen korridorpasienter». I 
rapporteringen til styret månedlig og tertialvis inngår andel korridorpasienter i det overordnede 
målekortet. Måloppnåelse, «grønn», er definert som andel korridorpasienter mindre enn en 
prosent. Per første halvår var andel korridorpasienter i foretaksgruppen 0,7 prosent. To 
helseforetak og ett sykehus hadde en andel korridorpasienter som var høyere enn en prosent; 
Akershus universitetssykehus HF 1,2 %, Sykehuset i Vestfold 1,1 % og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus 1,2 %.  
 

• KTV anmoder også om en nærmere beskrivelse av hva den faktiske utviklingen er 
for:  

o lærlingeplasser i foretaksgruppen  
o døgnkapasitet for psykisk helsevern (2019-21, liggedøgn og utskrivelser).  
o antall årsverk for avtalespesialister innen psykisk helsevern (2019-21)). 
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Dette er data som det tar tid å sammenstille og som Helse Sør Øst RHF kan ta en gjennomgang 
av inn i samarbeidsmøtene med de konserntillitsvalgte. Der kan vi også ha en dialog om hvordan 
vi bør presentere dette videre, eventuelt også for styret. 
 

 
 
Ad styresak  117-2021 Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3  
 
«Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» definerer utredningsprosessene som skal 
følges, og hvilke beslutningspunkter som gjelder for nye sykehusbygg. Det er imidlertid Revisjon 
av fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer, sist styrevedtatt i sak 073-2019, som regulerer hva 
som skal til styret i Helse Sør-Øst RHF og hva helseforetaket kan beslutte innenfor egen 
fullmakt. Fullmaktstrukturen fastslår at steg 1 av konseptfasen, beslutningspunkt B3A, skal 
behandles av styret i det regionale helseforetaket for byggeprosjekter over 50 millioner kroner.  
 
Begrunnelsen for opprinnelig anbefaling om at fullmakt delegeres til administrerende direktør, 
var prosjektets begrensede økonomiske omfang og at det derfor i denne saken kunne være 
hensiktsmessig at styret først får saken til vedtak når hele konseptfasen er utført, 
beslutningspunkt B3. Administrerende direktør har vurdert saken på nytt, og ser det allikevel som 
rimelig at saken fremmes for styrebehandling, og vil derfor trekke sitt forslag til vedtakspunkt 3. 
Det følger av gjeldende fullmaktstruktur at saken dermed vil fremmes for styrebehandling etter at 
steg 1 av konseptfasen er fullført.  

 Ad styresak  120-2021 Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for 
byggetrinn 3  

Framskrivningen av kapasitet for Akershus universitetssykehus HF viser et totalt behov for 897 
sengeplasser i 2030 og 850 sengeplasser i 2040. Dagens kapasitet er 761 sengeplasser. 
Differansen er 136 sengeplasser fra dagens kapasitet i 2030 og 89 sengeplasser i 2040. Årsaken 
til nedgangen i sengebehov fra 2030 til 2040 er overføringen av opptaksområdene Alna, Grorud 
og Stovner til Oslo universitetssykehus HF. 

 
I styresak 120-2021 er kapasitetsbehovet oppdatert med SSBs befolkningsframskrivninger fra 
2020 og oppdatert reell kapasitet for 2020. Framskrivningene er basert på nasjonal metodikk og 
omstillingsfaktorer. SSBs befolkningsframskrivinger fra 2020 har en lavere forventet 
befolkningsvekst enn i 2018, og de oppdaterte framskrivningene avviker derfor noe fra Akershus 
universitetssykehus HFs prosjektinnramming.  I Akershus universitetssykehus HFs styresak 
07/2020 viser figur 1-1 blant annet grunnlagstall basert på demografisk befolkningsvekst fra 
2017. Figuren indikerer at estimert underskudd på sengeplasser før tiltak og omstilling i 2030 er 
306, men at underskuddet etter tiltak og omstilling er estimert til 165. Underskuddet på 165 
sengeplasser er redusert til 136 sengeplasser i de oppdaterte framskrivningene. Behovet faller fra 
136 til 89 sengeplasser allerede i 2031, som følge av at opptaksområdeansvaret for Alna flyttes til 
Oslo universitetssykehus HF. 
 
Kapasitetsutvidelsen i nytt kreft- og somatikkbygg dekker ikke alene Akershus 
universitetssykehus HFs kapasitetsbehov gjennom perioden fram til 2031, men tiltaket er et 
vesentlig bidrag blant de samlede tiltakene som omfatter både permanente og midlertidige tiltak. 
Tiltakene er blant annet beskrevet i Akershus universitetssykehus HF sin strategiske arealplan. 
Dette gjelder kapasitetsutvidelse ved Kongsvinger sykehus, leie av arealer og sengeplasser i 
Landsforeningen for hjerte og lungesyke sine lokaler på Gardermoen og ombygging til sengerom 
i bygg Nye Nord på Nordbyhagen.  
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Ad styresak  123-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør  
 

Framskrivninger psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Oversendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet av forslag til ny modell for 
framskrivninger av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble gjort 30. 
juni, dagen før fristen satt av departementet. Rapporten var da behandlet og godkjent av 
styringsgruppen for arbeidet, det var gjennomført en innspillsrunde og det interregionale AD-
møtet ble i møte 21. juni orientert om rapporten, innspillene og den planlagte oversendelsen til 
Helse- og omsorgsdepartementet. AD-møtet presiserte viktigheten av at framstillinger i 
rapporten ikke begrenser muligheter for regional variasjon.  
 
Det står i oversendelsen av rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet at det skal 
gjennomføres en årlig evaluering av modellen for å følge utviklingen. Videre legges det opp til 
en revisjon av modellen hvert fjerde år knyttet opp mot arbeidet med utviklingsplaner og 
nasjonal helse- og sykehusplan.   

 
 
 

 
 

*** 
Hamar   19.10.2021 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   

 
 

 
L: O: 1.8/Faste møter/KTV/drøftingsprot 2021   19.oktober 2021 
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