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Status og oppfølging bemanning under koronapandemien i Sykehuset Østfold HF 

 

I saken gjennomgås status bemanning, utfordringsbilde og hvilke tiltak som er iverksatt per nå 
for å sikre forsvarlig bemanning. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar status og oppfølging bemanning under koronapandemien i Sykehuset Østfold HF til 
orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 24.01.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 PP-presentasjon 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør vurderer at iverksatte tiltak for å sikre forsvarlig bemanning under 
koronapandemien i all hovedsak har fungert etter hensikten, men det er fortsatt knyttet 
usikkerhet til hvordan smittesituasjonen og sykdomsbildet vil utvikle seg fremover. Styret 
anbefales å ta saken til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Det har over noe tid vært en krevende bemanningssituasjon grunnet høyt fravær og stor innstrøm 
av pasienter. For så sikre forsvarlig bemanning har sykehuset iverksatt en rekke tiltak for å møte 
dagens utfordringsbilde, men også en fremtidig situasjon med høyere innstrøm av pasienter i 
kombinasjon med økt fravær blant ansatte. Tiltakene har så langt fungert etter hensikten og 
bemanningssituasjonen er i all hovedsak tilfredsstillende. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet 
til sykehusets evne til tilstrekkelig bemanning for de øverste trinnene i skaleringsplanen, spesielt 
dersom en slik krevende situasjon varer over en lengre periode. 
 

Utfordringsbildet 
Det er varierende grad av frivillighet når det gjelder omdisponering, mange medarbeidere er slitne 
og det er vanskeligere å mobilisere medarbeidere til å ta ekstravakter.  Det er også noe ulik 
forståelse av arbeidsgivers anledning til å omdisponere medarbeiderne. I tillegg er sykdom og 
fravær blant ansatte et stort usikkerhetsmoment med hensyn til forsvarlig pasientbehandling. 
 

SØ har i all hovedsak hittil i pandemien basert omdisponering på frivillighet: 

 Intern omdisponering i klinikker, mellom klinikker og mellom geografiske lokasjoner (bl.a. 
20 sykepleiere fra Moss til Kalnes) 

 Omdisponering av personell fra stab til klinikker (11 sykepleiere tilgjengelig) 
 

Andre tiltak som er iverksatt er: 

 Etablert administrativ ordning med ekstrabetaling for å motivere sykepleiere/   
spesialsykepleiere til ekstravakter og mobilitet mellom geografiske lokasjoner 

 Rekruttering av ekstrapersonell – studenter, helsefagarbeidere og assistenter (16   
klargjort) 

 4 medisinstudenter rekruttert til klinikk for medisin 

 Pensjonister og studenter jobber mer 

 Oppgavedeling – sykepleier til helsefagarbeider 

 Redusert elektiv virksomhet i perioder avhengig av innstrøm og belegg 

 Etablert arbeidsgruppe og ressursside for psykososial oppfølging av ledere og 
medarbeidere 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at iverksatte tiltak for å sikre forsvarlig bemanning under 
koronapandemien i all hovedsak har fungert etter hensikten og har vist seg å være tilstrekkelige 
for å sikre forsvarlig drift så langt. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvordan smittesituasjonen 
og sykdomsbildet vil utvikle seg fremover. 
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Mange medarbeidere og ledere har gjort en uvurderlig innsats for å sikre forsvarlig   
pasientbehandling. Ansatte har i perioder arbeidet mye overtid og dette har vært helt nødvendig 
for å opprettholde forsvarlig drift. Det har kun unntaksvis vært nødvendig å inndra ferie. 
 

Det er jevnlige møter med FTV/HVO og adm. direktør opplever at det er en konstruktiv dialog i en 
vanskelig periode. 
 

Kriseledelsen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende ytterligere tiltak for å sikre forsvarlig 
bemanning. 
 


