PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
26.04.2018 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom

Tilstede:

Idar Grotle
Thyra Giæver
Birte Helene Moen
Bjørg T. Lønnberg
Rita Andersen
Vidar Bersvendsen
Gunn Ingeborg Kval-Engstad
Hanne Kittilsen
John Arne Rinde
Tom Helge Rønning, administrerende direktør – til lunsj
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud

Saker presentert av:
Arne Bilberg, konstituert seksjonsoverlege
Eva Undall, spesialsykepleier
Tom Helge Rønning, adm dir
Else Jorunn Saga, Pasient og brukerombud
Forfall:

Sak 00/18

Sak 18/18

Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Halfrid Waage, fagdirektør
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Egil Rye-Hytten, regional brukerkontakt

Godkjenning av Innkalling og saksliste
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste
Spesialsykepleier Eva Undall og konstituert seksjonsoverlege Arne Bilberg orienterte
om smertepoliklinikken - fra oppstart i 1992 til nå, hvordan de jobber /organiserer
tjenesten, hvilke ressurser de disponerer, hvor mange pasienter de behandler og
hvordan de bidrar til at tilbudet er kjent i primærhelsetjenesten.
Det er utarbeidet veiledere for smertebehandling både i regi av Helse Sør-Øst, og på
nasjonalt nivå.
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Godkjenning av protokoll fra 08.03.2018
Protokollene fra 08.03.18 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.
Avvikling av minibanktjenesten v/Sykehuset Telemark
Side 1 av 4

Bruken av kontanter er fallende ved sykehuset som i resten av samfunnet.
Uttakene i sykehusets minibank er over halvert i løpet av de siste 3 årene.
Sykehuset har mulighet for kortbetaling ved alle poliklinikker, ekspedisjoner og
kantiner, og ISS har bekreftet at de tillater kontantuttak ved Kaféen så langt
kassebeholdningen tillater.
På denne bakgrunn avvikles minibanktjenesten fra mai 2018.
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Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.
Virksomhetsrapport STHF pr mars 2018
Gjennom siste året har vi sett en gradvis forbedring i de fleste medisinske
parametere. Per mars er målsettingen om at 70 % andel av alle pakkeforløp skal være
gjennomført innenfor standard forløpstid oppnådd. For andre gang på rad viser
prevalensmålingene at andel sykehusinfeksjoner er lavere enn 3 %, som også er det
laveste nivået som er registrert ved sykehuset.
Ventetidene er redusert siden foregående måned for de fleste tjenesteområdene,
men øker for BUP både sammenlignet med foregående måned og gjennomsnitt for
2017. BUP er nå i ferd med å iverksette tiltak for å redusere ventetid for påstartet
pasient til 30 dager innen utgangen av 2018.
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene målt i aktivitet eller
endring i ventetider.
Aktiviteten i mars måned er over budsjettert nivå for alle tjenesteområdene.
Aktiviteten hittil i år er imidlertid lavere enn budsjettert, og det vil kreve god
planlegging og økt aktivitet framover om aktivitetsmålene for 2018 skal nås.
Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et negativt
driftsresultat på 11,5 millioner kroner, som er 19 millioner kroner dårligere enn
budsjettert.
Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert,
som følge av lavere aktivitet både i somatikk og psykisk helsevern/TSB og endringer i
finansieringen av medisinsk genetikk samt forsinkelser i effektiviseringsarbeidet.
Sykehuset har fortsatt en uløst budsjettutfordring i år, og det vil ta noe tid frem til
konkretisering og implementering av nye tiltak.
Blant øvrige forhold som har bidratt negativt til perioderesultatet nevnes høyt
sykefravær og følger av VRE utbrudd på sengepostene.
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Vedtak:
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering.
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022
Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for
perioden 2019-2022, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet.
Side 2 av 4

Sykehusets leveranse oversendes til RHF 19.april og vil inngå i langtidsplanen til det
regionale helseforetaket. I styrets årsplan var det lagt opp til en foreløpig behandling
av planen i april, med endelig behandling i mai-møtet. Siden tidspunktet for
rapportering og styremøtet er nesten sammenfallende har administrasjonen valgt å
fremskynde saken, slik at styret kan fatte endelig vedtak før leveransen sendes.
Saken beskriver de regionale føringene og rammebetingelsene for perioden, forventet
resultatutvikling og behovet for driftseffektivisering for å innfri målsetting om
driftsresultatet.
Sykehuset Telemark legger opp til et aktivitetsnivå i tråd med målsettingen om
reduserte ventetider og ingen fristbrudd. Det legges opp til en ambisiøs
resultatutvikling - en resultatbane på 30, 50, 70 og 80 millioner kroner og intern
driftseffektivisering med 210 millioner kroner i perioden 2019-2022, som kreves for å
håndtere utviklingen fremover og innfri målsetting om driftsresultatet.
Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale
økonomiske langtidsplanen som behandles 14.juni 2018. Det er et krav at disse
innspillene behandles i helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert
forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak.
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Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.
Presentasjonene følger vedlagt.
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombudet i Telemark presenterte tema i
Årsmeldingen for 2017 knyttet til Sykehuset Telemark.
Vedtak:
Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.
Pasient og brukerombudets orienteringer
 Bestemt på nasjonalt nivå navnendring til: Pasient, bruker og eldre ombud.
 Pr nå ingen konkrete planer for endring av kontoret ved sammenslåing
mellom Telemark og Vestfold
Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon
prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.
Eventuelt
 E-post adresser – enighet om kun å bruke private adresser. STHF adressene
utgår.
 Parkering – det oppleves til tider svært vanskelig å finne parkeringsplasser.
Brukerutvalget ber om at det sees på om det er mulig å finne en smartere
løsning på parkeringen.
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Skien, 26. april 2018
Anne Borge Kallevig
Referent
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