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PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20  
   

Møte: Protokoll fra drøfting med TV20 vedr. Virksomhetsstrategi 2023-2026 og ØLP 
2023-2026, Teams-møte 
 

Møtedato: 12.05.2022 

Til stede: Fra arbeidstaker/TV20: Rune Leistad Amundsen (Akademikerforbundet), Andreas 
Feiring (FO), Marianne Frantzen (Delta), Maria Van My Nguyen Giebels (NFF), Aage 
Wenche Hansen (Fagforbundet), Else Marie Huuse-Røneid (Tekna), Alice Christine Jensen 
(NPF), Marianne Nielsen (NSF), Elin M. Seierstad (FHVO), Stein Helge Tingvoll (Dnlf), 
Monica Eggen Torvik (NRF), Sveinung Longva Vatnehol (NITO) 
 
Fra arbeidsgiver: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild R. Hammer, 
økonomidirektør Nina Strøm Swensson, økonomicontroller Stine Halvorsen, HR-
direktør Cecilie Dobloug Nyland 
 
 

Referent:
  

Rådgiver HR Bente Solbakk 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 

Saknr Saktittel/referat Ansvar 

1.  Drøfting av Virksomhetsstrategi 2023-2026 og økonomisk langtidsplan (ØLP) 
2023-2026 

 

Avdelingssjef Virksomhetsstyring Borghild Hammer innledet møtet med å vise til 
utsendt utkast til Virksomhetsstrategi 2023-2026.  Hammer roste FTV for å ha 
kommet med mange gode og nyttige innspill til virksomhetsstrategien, både i 
arbeidsgruppa og også ved innspill mottatt pr e-post underveis i prosessen.   

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til virksomhetsstrategien.  

 

FHVO Elin Seiersted viste til kommentar på side 29: «…overordnet er å sikre at 
ansatte «i minst mulig grad skal bli utsatt for», og mente at det bør endres til «ikke skal bli 
utsatt for», ihht aml.  Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer tok med 
seg innspillet.   

 

Det var ingen andre innspill til virksomhetsstrategien.  Virksomhetsstrategien 2023-
2026 ble med det ansett som drøftet med TV20.   

 

Økonomidirektør Nina Strøm Swensson viste til saksdokumenter knyttet til ØLP 
som var utsendt i forkant av møtet samt oppdatert versjon som ble sendt ut dagen 
før drøftingsmøtet.  
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Økonomidirektør Nina Strøm Swensson gjennomgikk ØLP 2023-2026. Endringer i 
2023 sammenlignet med fjorårets ØLP med oppdateringer av interne forhold ble 
gjennomgått. 

 

Spørsmål ble svart ut underveis i gjennomgangen.  

 
Styresaken skal styrebehandles den 25. mai og videre behandles i Helse Sør-Øst RHF 
sitt styre i juni.  

 

Det ble åpnet for innspill fra TV20.   

 
Innspill fra TV20: 

 

FTV NSF Marianne Nielsen stilte spørsmål knyttet til videre utvikling av psykisk 
helsevern, hvordan det skal måles opp mot i fjor.  

Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at aktivitetsveksten i psykiatrien skal 
være høyere i år enn i fjor innenfor alle tjenesteområdene psykisk helsevern barn og 
unge, psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, målt mot seg 
selv året før.  Men med hensyn til kostnader har Helse Sør-Øst RHF bestemt at  
Psykisk helsevern alle tjenesteområder skal sammenlignes opp mot somatikk. 

 

FTV Dnlf Stein Helge Tingvoll påpekte at man har en del utfordringer knyttet til å 
øke aktivitetsnivået, enkelte steder er det ikke rom for det. Tingvoll viste blant annet 
til forventet økt digitalisering og effektiviseringer ved løsninger i DIPS-arena – og 
mente at utviklingen på dette området går tregere enn forventet. Han mente at 
følgelig vil man ikke få de effektiviseringene i nærmeste fremtid som planlagt. 

 

FTV Tekna Else-Marie Huuse-Røneid stilte spørsmål om «lønnsomme investeringer» 
er en del av «kostnadseffektivisering»? Eks. lønnsomme labber, etablere egen PET i 
stedenfor PET buss, osv? 

Økonomidirektør Nina Strøm Swensson svarte ut at hensikten ved å gjøre slike grep 
og investeringer er at drifta blir billigere. Sykehusene må gå for smarte investeringer 
som medfører mindre kostnader for foretaket over tid. 

 

FTV FO Andreas Feiring: Med hensyn til aktivitetsvekst – viktig også å ha med seg 
det som sies om «styrking».  Det blir mest fokus på «økt aktivitet».   

Feiring påpekte at man bør finne en metode for å kunne måle og synliggjøre 
målsettingen om «styrking» og «vekst».  På lang sikt ser man at det er lagt opp til en 
reduksjon i bemanningen, og da er det vanskelig å se at man på sikt skal få til økt 
aktivitet. Feiring mente at når man legger opp til en reduksjon i bemanning, er det 
ikke mulig å få til vekst, økt aktivitet samt økt produktivitet innenfor de rammene 
helseforetaket har per i dag.  Feiring uttrykte videre sterk bekymring til målsettingen 
om økt aktivitet, økt produktivitet, og samtidig alle innsparinger.  Han stilte spørsmål 
om når det er tid for å sette ned foten og si at nå er det nok effektivisering. Feiring 
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understøttet det som ble sagt innledningsvis av FTV Dnlf Stein Helge Tingvoll 
knyttet til urealistiske forventninger om at digitalisering skal «øke effektiviteten» og 
«bedre tilbudene» for pasientene. Feiring understrekte videre at effektiviseringer ikke 
må resultere i at ansatte bare skal måtte løpe enda fortere enn de gjør allerede per i 
dag.  
 
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson forklarte at retningslinjene for måltall er like 
for alle helseforetak, og at det er vanskelig å påvirke hvordan måltallskrav settes opp.  

 

FTV Tekna Else-Marie Huuse-Røneid påpekte viktigheten av at det settes av nok 
ressurser til at effektiviseringsgrep faktisk fungerer når endringer og omstillinger i 
foretaket er blitt gjennomført.  Effektiviseringer må fungere i praksis i det lange løp.  

 

FTV Delta Marianne Frantzen uttrykte bekymring knyttet til at det er satt ned en 
arbeidsgruppe som skal se på stillinger som «teamleder», som innebærer at 
behandlere i psykiatrien skal tilføres personalansvar.  Dette vil medføre at dyktige 
behandlere i psykiatrien blir opptatt med mye administrasjon i stedet for å drive 
aktivt med pasientbehandling slik de gjør i dag.  

 

FTV NSF Marianne Nielsen påpekte at formuleringen «Ny kompetanse i foretaket» 
bør spesifiseres bedre hva menes med.  

HR-direktør Cecilie D. Nyland vil se på en bedre formulering for å få frem riktig 
budskap tydeligere. 

 

FTV FO Andreas Feiring anmodet om at man ikke burde være så spesifikk med 
hensyn til gitte profesjonsgrupper når det snakkes om kompetanseutvikling, heller 
forsøke å favne litt bredere.  

 

Med hensyn til ny ordning som skal innføres på «internhusleie», ønsket TV20 en 
nærmere gjennomgang på hva denne ordningen går ut på.   

 
FTV FO Andreas Feiring hadde følgende innspill til ordningen om internhusleie:  

Intern husleieordning, slik det er beskrevet i styresak 55-2022 fra Helse Sør-øst, 
fremstår sterkt byråkratiserende, og som en fallitterklæring for HSØ sin praksis med 
å tvinge helseforetakene til å måtte finne sparetiltak i sin egen underfinansierte drift 
for å få midler til bygningsmessig vedlikehold. Konsekvensen av denne praksisen har 
vært at helseforetakene har fått et vedlikeholdsetterslep som vi ikke har noen 
mulighet til å ta igjen uten bedre finansiering fra eier. Med den interne 
husleieordningen, så skyves ansvaret for vedlikehold og drift av bygningsmassen 
nedover i organisasjonen, og over på parter som ikke burde bli pålagt slike oppgaver i 
tillegg til klinisk virksomhet. Det påståes at ordningen skal være kostnadsnøytral for 
ikke å medføre store umiddelbare omfordelinger fra klinisk drift til 
eiendomsforvaltning. Hvordan dette skal løses i praksis fremstår ikke klart i 
saksfremstillingen, og det fremstår også åpenbart at en slik omfordelingen vil komme 
til å bli konsekvensen enten på kort eller lang sikt. Dette ut i fra en oppfatning av at 
de enkelte klinikker sløser med både areal og ressursbruk. Man snakker da også i 
styresaken om å innføre incentiver for arealoptimalisering, hvilket i praksis vil bety at 
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man presser de enkelte klinikkene til å begrense arealbruk for å kunne holde et 
allerede presset budsjett. Sykehuset Innlandet bør gi en tydelig tilbakemelding til 
HSØ om at slik ansvarsforskyving ikke er akseptabelt.   
 
Innspillet om internhusleie ble støttet av enkelte andre foretakstillitsvalgte i møtet. 

 

HR-direktør Cecilie D. Nyland informerte om at det vil bli lagt opp til en 
gjennomgang av innføringen av internhusleie i et av de nærmeste TV20-møtene, ved 
divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad.    

 

Saken anses med det som drøftet mellom partene.        

 

   

Rune Leistad Amundsen 
(Akademikerforbundet)  

 

Andreas Feiring (FO)  

 

Marianne Frantzen (Delta) 

 

Maria Van My Nguyen Giebels (NFF) 

 

Aage Wenche Hansen (Fagforbundet) 

 

Else Marie Huuse-Røneid (Tekna) 

 

Nina Strøm Swensson 
Økonomidirektør 

 

Alice Christine Jensen (NPF) 

 

Marianne Nielsen (NSF) 

 

Elin M. Seierstad (FHVO) 

 

Stein Helge Tingvoll (Dnlf) 

 

Monica Eggen Torvik (NRF) 

 

Sveinung Longva Vatnehol (NITO) 

 

Cecilie D. Nyland 
HR-direktør 

 

 
 
 


