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Deltakere
IDF - medlemmer
Eli Julseth Birkhaug, Silje Norvoll Sletten Arefjord, Anne Mette Borg Almeland, Fredrikke Helle Skarnagel, Vibeke Hjelle, Susanna Medby, 
Dag Løvik Thomassen, Thea Frøyen, Silje Benedicte Vigsnæs, Helga Myrseth

Fraværende: Kristin Fosheim, Synnøve Moldskred, Andreas Andersen

Møteprotokoll

57. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.
Kort presentasjon av medlemmene i IDF.

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

58. Informasjon fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver informerte om følgende:

Hensiktsmessig arealbruk: BUP har svært uhensiktsmessige lokaler. Vanskelig å vedlikeholde. Det blir etablert et
prosjekt for å se på muligheter som ligger i de ekstendere bygningene i stiftelsen. Det ligger et betydelig
innsparingspotensiale i bedre arealutnyttelse. Dagens lokaler til stab er for store, og gir dårlig arealutnyttelse. I
første omgang settes det i verk et skisseprosjekt hvor det skal sikres involvering.

DNLF stilte spørsmål om status for  ombyggingen av FACT. Klinikksjef viste til at det er berammet et møte med
arkitekt for å vurdere alternative løsninger som er mindre omfattende enn de opprinnelige planene.
Alle avdelingene har nå formulert tiltak knyttet til målene. Filen ligger i teams og er tilgjengelig for alle ledere, og
det oppfordres til at denne tas opp i avdelingene regelmessig. 

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

59. Informasjon fra tillitsvalgte

NRF - Litt bekymring blant medlemmene knyttet til om  innsparingstiltakene vil begrense mulighetene til å delta på
kurs og deltakelse i nettverk.
NPF - viser til at det er stort trykk. For få spesialister, mange psykologer på lisens som må følges opp og mange
TUD pasienter. Det er særlig på FACT teamet, og VOP det er stort trykk. Også på BUP har det begynt å endre
seg, selv om dette ikke merkes så godt ennå. Inntrykket er at det går greit på postene. Klinikksjef kjenner til
situasjonen
FO - reagerer på prosessen knyttet til rekruttering av ny leder på psykose døgn. Man er fornøyd med resultatet,
men noen som kjente avdelingen burde vært involvert. FO oppfordret til kursbudsjettene støtter opp under
målene som er vedtatt.
NSF - strategisk plan er nylig mottatt. Det er del fravær på noen avdelinger. Belegget på postene er overkommelig
for tiden. Sykepleiere ved DKA trives ikke med å stå i resepsjonen.
HVO - branntilsyn på sengepostene. Ikke noen avvik ble avdekket. Resultat kan tilskrives verneombudenes
teknisk sjefs arbeid. I AMU førstkommende torsdag skal ForBedringsundersøkelsen evalueres. 
DNLF er fornøyd med valget av ny leder av psykose døgn. Nå er det litt uro knyttet til hvem som blir ny leder på
allmenn. Det er frustrasjoner knyttet til at det ikke rekruttert gynekolog til DKA. Det er ellers stort trykk på legene i
psykisk helse, særlig på FACT og psykose poliklinikk. Arbeidsgiver arbeider med å finne tiltak for å lette på
presset. De utlyste stillingene har fremdeles ikke nådd søknadsfrist. 

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

60. Budsjett 2023 med tiltak

Utkast ettersendes innen 17. november

Sykehusdirektør presiserte at det fremover må ses på andre måter å løse oppgavene på, og vi må hele tiden
tenke på hvor vi kan gjøre innsparinger. Dette kan oppnås uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. 

Diskusjon
Jostein Tarlebø
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NSF ba om å få avklart om dette var en drøftingssak. Arbeidsgiver opplyste at saken fremmes som en
drøftingssak. Det er likevel mulig å komme med innspill og at det gjøres justeringer før endelig budsjett blir
vedtatt. 
Økonomisjef gjennomgikk presentasjon som oppsummerte utsendt drøftingsdokument.
NPF etterlyser mer informasjon om satsene som er knyttet til de ulike kodene. Her ligger det sannsynligvis
potensiale for betydelige inntekter. Klinikksjef følger dette opp med leder av kontortjenesten. Det må avklares
hvem det er mest hensiktsmessig skal gjennomføre kodingen- behander/merkantile.
DNLF stilte spørsmål om hvor mange LIS sykehuset har i dag, og hvorfor vi har bedt Helse Vest om flere LIS.
Arbeidsgiver viste til det i dag er 4, og at vi ber om flere som et tiltak for å rekruttere spesialister. 
Arbeidsgiver har forhåpninger om at Helse Vest skal styrke oss noe innenfor dagkirurgi. 
FO stilte spørsmål om konsernbidraget til SBB som nå er fjernet. Det ble redegjort for at dette fremover vil
faktureres gjensidig for tjenester som blir utført. 
NSF påpekte at kompetanseplaner er pliktig å drøfte. Avventer innkalling fra arbeidsgiver knyttet til dette.
FO stilte spørsmål knyttet til endring av leverandør av bedrifthelsetjenester. HR informerte om endringene. Mer
informasjon skal legges ut når ny leverandør tar over ved nytt år. 
NSF stilte spørsmål om det er nå foreligger en fullstendig oversikt over grunnbemanning. Arbeidsgiver informerte
om at det for tiden arbeides med å få klarhet i dette. 
NSF stilte spørsmål om det er spesielle områder arbeidsgiver ønsker innspill på. Arbeidsgiver stilte seg åpen for
alle innspill.
FO opptatt av vi må ha ressurser slik at vi klarer å beholde ansatte. 
Arbeidsgiver er opptatt at vi utnytter alle muligheter som vi kanskje ikke anvender i dag.

De tillitsvalgte hadde foreløpig ingen øvrige merknader til saken,.  
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61. Oppsummering av møtet

Det ble ikke tid til saken. 

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug
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