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MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
Dato: 09.02.2022.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF:  Jan Frich og Svein Tore Valsø 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist - Kirsten Brubakk. 
LO:    Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg- Catrin Snare. 
Akademikerne:  Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard – Hanne Indregard Lind. 
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 07.02.2022 med hjemmel i HA § 
42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

• Styresak 5- 2022 Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN: 
 
 

• Ad styresak 5- 2022 Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
Prioritering psykisk helsevern 
 
Konserntillitsvalgte støtter at styrkingen av PHV og TSB operasjonaliseres ved at man påpeker at 
den budsjetterte veksten i kostnader til psykisk helsevern skal være høyere enn den budsjetterte 
veksten i kostnader til somatikk. Konserntillitsvalgte anfører imidlertid at det vil være avgjørende 
å følge den faktiske prioriteringen tett opp gjennom budsjettåret, da erfaringen fra tidligere år er 
at når fasit foreligger, så har kostnader i somatikken likevel økt mer. Konserntillitsvalgte mener 
for øvrig at det er uheldig at det ikke samtidig stilles samme krav til vekst innen TSB som PHV. 
TSB er et fagfelt som har hatt større prosentvis vekst enn PHV, men som stadig er i behov av 
styrking, både mht kapasitet og kompetanse. 
  
Når det gjelder nytt krav om at aktiviteten innen døgnbehandling i PHV skal øke fra 2021 til 
2022, så vil dette fordre enten økt beleggsprosent og/eller kortere innleggelser, dersom man ikke 
skal øke døgnplasser i regionen. I dagens planer for nye bygg, er det det motsatte som ligger i 
planene: en reduksjon av plasser og liggedøgn. Beleggsprosenten er høy i mange av regionens HF 
i dag, og det meldes om utfordrende behandlingsforhold knyttet til pasienter med sammensatte 
problemstillinger og utfordringer knyttet til vold og trusler. Bestillingen om økt aktivitet, kan av 
disse grunner vise seg vanskelig å gjennomføre uten en forringelse av tilbudet til inneliggende 
pasienter og av ansattes arbeidsforhold. KTV mener at det ved en slik bestilling samtidig burde 
gjøres endringer i foreliggende planer om nedbygging av døgntilbudet. 
 
 
 
Oppdragsdokument pkt 2.1 Kompetanse  
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KTV ønsker å anføre at det har vært svært beskjeden økning av inntak av lærlinger i 
foretaksgruppen i Helse Sør- Øst de siste årene, til tross for tidligere stilte krav om opptrapping. I 
enkelte helseforetak har det vært en økning, mens det har vært nedtak i andre. 
 
Kravet som nå stilles er en økning sammenlignet med 2021. Dette er et krav som i liten grad 
forplikter helseforetakene til en reell satsning.  KTV vil påpeke at det bør utarbeides mer 
ambisiøse og konkrete krav, som kan bevirke at helseforetakene faktisk iverksetter tiltak som gir 
resultater. Helseforetakene bør kunne måles på resultater av igangsatte tiltak. 
  
Det vises til «Delstrategi for kompetanse og utdanning», som ble vedtatt i styret i Helse Sør- Øst i 
2021. KTV påpeker viktigheten av å lykkes innen dette området, for å oppnå ønsket 
virksomhetsutvikling, samt lykkes i å rekruttere og beholde alle aktuelle yrkesgrupper innen 
foretaksgruppen. KTV ser frem til fortsatt god involvering, og deltagelse i dette arbeidet i tiden 
fremover. 
 
KTV anser også at det også bør stilles konkrete krav til økning i antallet utdanningsstillinger for 
sykepleiere (ABIOK) og antall LIS i psykiatri. Å kreve en økning sammenlignet med 2021 er et 
krav som ikke forplikter foretakene til en satsning av betydning.  

 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

• Ad styresak 5- 2022 Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
Ad: Prioritering psykisk helsevern 
 
Helse Sør-Øst RHF er enige med konserntillitsvalgte om at psykisk helsevern (PHV) og 
tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB) skal styrkes og har derfor satt krav til budsjettert vekst 
innen disse områdene. Prioriteringsregelen gjelder ikke fra 2022, men eier har innført andre krav, 
inkludert et krav om aktiviteten i PVH skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både 
innen døgnbehandling og poliklinikk. Administrerende direktør vil ha en tett oppfølging av disse 
områdene gjennom 2022. Det er ikke stilt samme krav til TSB som PHV da kravet fra eier 
spesifikt gjelder PHV, men først og fremst fordi det innen TSB er lave ventetider og god 
kapasitet, bl.a. også som følge av en betydelig vekst av behandlingstilbud innen FBV-ordningen 
de siste årene. Det skal i 2022 startes et arbeid med behovsvurdering innen TSB som grunnlag for 
en fremtidig anskaffelse, og det vil i denne forbindelse gjøre en helhetlig vurdering av kapasiteten 
og kapasitetsbehovet innen TSB i Helse Sør-Øst.      
 
Kravet er at aktiviteten skal være høyere for døgnbehandling innen PHV i 2022 sammenliknet 
med 2021. Det er riktig at beleggsprosenten er høy enkelte steder i regionen. I følge Statistisk 
sentralbyrå (SSB) var beleggsprosenten innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 87 prosent i 
2019 og 82 prosent i 2020. Innen TSB var beleggsprosenten 78 prosent i 2019 og 70 prosent i 
2020. SSB oppgir ikke tall for 2021. Administrerende direktør forstår at forholdene for ansatte 
innen PHV kan være krevende, hvilket er en av grunnene til at det er satset og satses på nybygg 
innen psykisk helsevern, bl.a. ved Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken (Drammen), Sørlandet 
sykehus (Kristiansand), Akershus universitetssykehus (Nordbyhagen) og OUS (Aker), samt 
nybygg for regional sikkerhetspsykiatri på Ila. Nye bygg vil gi bedre arbeidsforhold for ansatte. 
Det overordnede målet er bedre pasientbehandling, noe som i noen sammenhenger også bety en 
økning i aktiviteten gjennom lengre opphold. Administrerende direktør vil gjennom 2022 følge 
opp utviklingen innen døgnaktivitet i PHV. 
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Ad: Oppdragsdokument pkt 2.1 Kompetanse  
  
Helse Sør-Øst RHF støtter KTV kommentar om en beskjeden økning av lærlinger i perioden, 
men bemerker samtidig at en nedadgående trend ser ut til å ha snudd med en økning i perioden 
2019 til 2021 fra 321 til 386. I hovedsak er økningen innen helsefagarbeiderfaget, men det er 
også en vekst innenfor nye områder som logistikk, IKT, administrasjon, tekniske fag, 
byggdrifterfag, data- og elektronikk mv.  For ambulansefagarbeiderlærlinger ser vi at situasjonen 
påvirkes av at helseforetakene endrer noe av sin kompetansesammensetning i prehospitale 
tjenester. Flere ansattes med utdanning innen bachelor paramedic. Dette gir seg utslag i en liten 
nedgang i antall ambulansefagarbeiderlærlinger.  
 
Flere av helseforetakene har opprettet egne lærlingekontor og gir tilbakemelding om at synes å ha 
positive gevinster blant annet på hvordan helseforetaket planlegger og ser lærlingene som en 
ressurs. Helse Sør-Øst RHF arbeider med å tilgjengelig gjøre en egen modul i 
«Kompetanseportalen» slik at det etableres standardiserte og målrettet utdanningsløp. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil fortsette en tettere oppfølgning av helseforetakene med regelmessig 
kartlegging i utviklingen av antallet lærlinger i helseforetakene. RHF-et vil gjennomgå rutiner for 
registrering i de personaladministrative systemene for å bedre datakvalitet, og på bakgrunn av 
dette vil det kunne være enklere å vurdere om det skal settes konkrete måltall for vekst/utvikling. 
Vi vil videreføre en regional lærlingekonferanse som ble gjennomført for første gang i 2021. 
Intensjonen med konferansen er å knytte nettverk, dele gode erfaringer og å skape motivasjon for 
økt satsning på lærlinger.  
 
Helse Sør-Øst RHF er enig i de tillitsvalgtes bemerkning om viktigheten av å operasjonalisere 
«Delstrategi for utdanning og kompetanse». Det er allerede iverksatt eller planlagt oppstart av 
flere større prosjekter/kartleggingsarbeid som vil bidra til dette; P/LIS-prosjektet (riktig 
dimensjonering av spesialistutdanningen av leger), «Praksisprosjektet» (tydeliggjøring av roller, 
ansvar, organisering av praksisstudiene for bachelorstudenter), «DigUt-prosjektet» (organisering 
og koordinering av digital læring og kompetanseutvikling, samt fremtidsrettede tekniske 
løsninger), og «Oppgavedeling og sammensetning av kompetanse», for å nevne noen. 
 
Helse Sør-Øst RHF håper og ønsker på mange gode innspill og diskusjoner med tillitsvalgte og 
vil legge til rette for at Regionalt Kompetanse og UtdanningsUtvalg (RKUU) vil være en arena 
for dette. 
 
I Helse Sør-Øst har det allerede vært en økning i antallet utdanningsstillinger fra 2020 til 2021 til 
449 (fra 361). Veksten er størst innen utdanningsstillinger for intensivsykepleiere på bakgrunn av 
oppdraget som ble gitt i 2020 om opprettelsen av minst 54 utdanningsstillinger for denne 
spesialutdanningen. Økningen av utdanningsstillinger innen ABIOK+J vil fortsette i 2022. 
Foreløpig måltall er ca. 100 stillinger. En så betydelig økning forutsetter god involvering av både 
helseforetakene og utdanningsinstitusjonene. 
 
Helse Sør-Øst RHF har derfor innhentet opplysninger fra utdannings-institusjonene om hvor stor 
kapasitetsøkning de har foreslått overfor Kunnskapsdepartementet medio januar 2022 og om 
fordelingen av nye studieplasser. Helseforetakene og de private ideelle sykehusene er forespurt 
om sin kapasitet og sitt behov for nye utdanningsstillinger. Tidligere analyser som er gjennomført 
knyttet til alderssammensetning, turnover, behandlingskapasitet og kompetanseprofil vil bli 
oppdatert. 
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På bakgrunn av innhentet informasjon og gjennomførte analyser vil Helse Sør-Øst RHF fordele 
utdanningsstillingene i regionen. 
 
I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget midler til 62 nye LiS1-stillinger. For de 62 nye 
stillingene gjelder føringer om at de skal knyttes opp mot videre spesialisering i allmennmedisin 
og psykiatri. LiS1 skal ansettes i fast stilling ved oppstart på LiS1-tjenesten. På bakgrunn av 
knappe tidsfrister og behov for noen juridiske avklaringer vil dette først kunne gjennomføres fra 
våren 2023.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Helse Sør-Øst får 30 av de nye LiS1- stillingene 
fra høsten 2022 hvorav halvparten skal knyttes til psykisk helsevern. Det er gjennomført en 
regional fordeling hvor det er tatt hensyn til innspillene fra helseforetakene, mulig 
implementering av tre-delt tjeneste i LiS1- perioden i sykehus og fordeling av antall LiS1 per 
innbygger og aktivitet. I forhold til en forventet vekst i 2022 vil det være nødvendig med en 
kartlegging av nåværende antall LiS innen psykisk helsevern, og på bakgrunn av utvikling 
vurdere om det vil være hensiktsmessig å sette konkrete måltall for helseforetakene.  
 
Administrerende direktør vil gjennom 2022 følge opp utviklingen innen utdanning og 
kompetanse, og bidra til at helseforetakene fortsetter arbeidet som er initiert gjennom delstrategi 
for «utdanning og kompetanse». 
 
 

 
 

 
 

*** 
Hamar 09.02.2022 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   
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