ÅRSBERETNING 2019
Innledning
Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset betjener
et befolkningsgrunnlag på om lag 173.000, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark og drives med
lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden, Kragerø og Seljord.
Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.856 ansatte og 2.990 årsverk, et bruttobudsjett på om lag 4
milliarder kroner og et behandlingsvolum på 310.000 pasienter.
Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige helsetjenester til
alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi pasientene makt gjennom likeverdig
kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket har en bred aktivitet og tilbyr god og
kompetent behandling og opplæring av pasienter og pårørende, forskning samt utdanning av
helsepersonell.
Styret vurderer at “sørge for”–ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for 2019. Året
har imidlertid vært preget av et omfattende arbeid med forbedringstiltak i klinikkene og interne
omstillinger knyttet til realisering av nødvendige driftseffektiviseringer.
Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2019. Sykehuset Telemark står
imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre full
måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og sykehusets egen strategiske plan for 2020-2022.

Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser
Sykehuset Telemark fikk i slutten av mars mandat for konseptfase for utbygging av somatikk Skien.
Prosjektet eies av Helse Sør-Øst HF og prosjektledelse utføres av Sykehusbygg HF. Prosjektet ble ganske
rask etablert med styringsgruppe og prosjektledelse, men hadde de første månedene ikke den ønskede
fremdrift. I juli ble det også fremlagt en foreløpig kvalitetssikringsrapport fra Metier som slo fast at det var
mangler ved arbeidet knyttet til prosjektutløsende behov, samt at deler av hovedprogrammet ikke hadde
en god nok struktur. I løpet av høsten gjorde Sykehusbygg endringer i prosjektledelsen og det ble allokert
ny prosjektleder til arbeidet. De siste månedene av året er det jobbet godt med prosjektet og
administrasjonen gjorde like før jul sitt foreløpige vedtak om valg av konsept. Styret planlegger å vedta sin
innstilling i januar 2020 og forventer at styret i HSØ gjør 3BA beslutning i mars.
Strategien for Sykehuset Telemark er en viktig rettesnor som skal danne grunnlag for sykehusets
prioriteringer og aktiviteter og den ble rullert høsten 2019. Strategien er utarbeidet på bakgrunn av
føringene og målene til Sykehuset Telemark i Utviklingsplan 2035, Helse Sør-Øst Regional utviklingsplan
2035 og mål i dokumentet oppdrag og bestilling. Strategien for 2020-2022 bygger i hovedsak på strategien
fra forrige periode (2016-2019), og den inneholder flere av de samme strategiske områdene. Dette blant
annet fordi det kreves målrettet arbeid over tid for å realisere sykehusets utviklingsplan.
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Sykehuset Telemark har arbeidet med Ambulanseplan 2035. For å kunne fremme en anbefaling for
ambulansedriften og eventuelt nye driftsavtaler med private aktører har det vært nødvendig å vurdere
ambulansetjenesten i Telemark i sin helhet. Arbeidet ble organisert i prosjekt “Ambulanseplan 2035”.
Utkast til Ambulanseplan 2035 var høsten 2018 ute på høring og styret godkjente planen i februar 2019.
Det er også dette året vært fokusert på forbedringsarbeid med sikte på å bedre bærekraften og sikre
fremtidig handlingsrom for investeringer. Arbeidet har ført til produktivitetsforbedringer, men vi har
samtidig måttet slå fast at det synes mer krevende å identifisere nye tiltak enn tidligere. På denne
bakgrunnen har sykehuset etablert et utviklingsprogram som skal sikre bærekraft og samtidig forberede
oss på en fremtidig driftssituasjon, blant annet med ny funksjon (stråling) og nytt bygg.
Utviklingsprogrammet ledes av Utviklingsavdelingen med noe støtte fra konsulentselskapet EY. Det er
igangsatt et betydelig arbeid for å bedre kvalitet og produktivitet i kirurgisk aktivitet. Det er også
gjennomført pilotprosjekter i poliklinikker og ortopedisk poliklinikk er tildelt prisen «årets leanprosjekt» fra
Norsk Leanforum, som en følge av arbeidet.
Sykehuset har hatt en positiv utvikling i økonomien og for tredje året på rad en relativ betydelig forbedring
i forhold til forrige år. Målsettingen om et årsresultat på 30 millioner kroner er nådd og dette er det fjerde
beste resultatet i sykehusets historie, bare slått av årene 2010, 2011 og 2012. Svært lavt investeringsnivå
de siste årene har ført til at sykehuset har et etterslep på investeringer, spesielt på medisinsk teknisk
utstyr. Sykehuset har ikke økt investeringene så mye som planlagt i år og det planlegges med betydelig
økning i året som kommer.
Nedgangen i antall årsverk har flatet ut i år. Det har vært gjennomført en streng ansettelseskontroll og
arbeidet med bemanningsplanlegging er intensivert. Sykehuset har videreutviklet programmet kalt «God
ressursstyring» hvor arbeidsplaner gjennomgås systematisk for å forsøke å styre bemanningen bedre i
forhold til variasjon i aktiviteten. Det er gjennomført et pilotarbeid i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF for
å teste en løsning med integrasjon mellom DIPS og GAT. Hensikten er å legge til rette for å lage og
vedlikeholde arbeidsplaner i henhold til planlagt aktivitet.
Rjukan sykehus er fremdeles ikke solgt etter at et planlagt salg i begynnelsen av året, dessverre ikke ble
effektuert fordi kjøper trakk seg. Det er etablert ny dialog med Tinn kommune etter at kommunevalget i år
førte til ny politisk ledelse.
Det er ikke gjennomført organisatoriske endringer av større betydning i løpet av året.
I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil god dialog og samarbeid med brukerne stå sentralt. I
denne sammenheng er brukerutvalget et viktig organ for sykehuset og det er i år videreført og
videreutviklet det gode samarbeidet med ledelsen ved sykehuset. Ungdomsrådet har arbeidet for å utvikle
rådet som en verdiskapende møteplass med de unge brukerne av sykehusets tjenester.
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Revisjoner og tilsyn
Formålet med revisjoner og tilsyn er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at aktiviteter
planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket, krav fra eier og egne definerte
krav og målsetninger.
God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er en sentral del av det systematiske
forbedringsarbeidet som skal sikre kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. Det er et mål at hvert
tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers i hele organisasjonen. For å
bidra til å oppnå dette presenteres tilsyn og revisjoner, som anses å ha relevans utover aktuell enhet i
ledergruppen.
I 2019 har det vært jobbet med flere pågående og avsluttede eksterne tilsyn og revisjoner og det er
påbegynt i alt 14 nye revisjoner og tilsyn i løpet av året.
Spesielt nevnes Fylkesmannens tilsyn i medisinsk klinikk i oktober 2018 etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A (helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg
helsehjelp mv) der vi fikk 3 avvik som er lukket og avsluttet i mai 2019. Konsernrevisjonen hadde i januarmars 2019 tilsyn på BUP om likeverdige og forutsigbare helsetjenester – innføring av pakkeforløp der vi fikk
3 anbefalinger hvor det er laget handlingsplan for oppfølging. Arbeidstilsynet har hatt to tilsyn ved
sykehuset i 2019. Det ene tilsynet ble utført på klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling innen
håndtering av vold og trusler der vi fikk 5 pålegg som er fulgt opp gjennom året. Tilbakemelding avventes.
Det andre tilsynet var i medisinsk klinikk der vi fikk et pålegg som er under oppfølging. Helsetilsynet har
hatt et tilsyn i kirurgisk klinikk og medisinsk serviceklinikk med tema håndtering av blod, blodkomponenter,
celler og vev der vi fikk et avvik. Korrigerende tiltak er gjennomført, og tilbakemelding fra Helsetilsynet om
lukking er mottatt i 2020. Statens legemiddelverk har hatt tilsyn ved avdeling for laboratoriemedisin på
tilvirkning av blod og blodkomponenter. Vi fikk to avvik der handlingsplan for lukking er oversendt
tilsynsmyndigheten.
Måloppnåelse for styrings- og kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet
Styret er generelt godt fornøyd med utviklingen i de medisinskfaglige måleparameterne gjennom 2019. På
mange områder skårer sykehuset godt sammenlignet med andre helseforetak, selv om det fremdeles er
potensial for ytterligere forbedring innen enkelte fagområder.
Tilgjengelighet
Sykehuset har hatt en svak økning av ventetider gjennom året. Samlet sett var ventetid påstartet 57 dager
per desember, hvilket er en økning på to dager fra 2018. Det er likevel grunn til å fremheve de korte
ventetidene innenfor psykisk helsevern og rus – 40 dager i BUP, 36 dager i VOP og 30 dager innen TSB ved
utløpet av året.
Antall pasienter som har ventet mer enn ett år er redusert betydelig de foregående årene, men har i siste
halvdel av 2019 ligget stabilt rundt 40 pasienter (42 per desember). Dette er i hovedsak pasienter innen
plastikkirurgi (postbariatri). Det er en ambisjon å redusere antallet.
Situasjon vedrørende fristbrudd har gjennom første halvdel av året ligget på omkring én prosent. I siste
halvår har dette økt noe, slik at fristbrudd påstartet i desember var 2,2 prosent. Den største utfordringen
er innen mage-tarm, dvs. koloskopier hvor sykehuset har et høyt antall henvisninger.
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Andel pasienter med passert planlagt tid (løftebrudd) har hatt en svak økning og var ved utgangen av året
8.2 prosent. Hovedutfordringen er i øre-nese-hals. Her jobbes det med planlegging og logistikk for å
redusere antallet. For øvrig har flere andre fagområder lyktes med å redusere denne måleparameteren.
Det er spesielt grunn til å nevne ortopedisk avdeling, som gjennom målrettete tiltak har redusert antall
løftebrudd til rundt 50. På systemnivå er nettverket for pasientadministrative saker (PASK) og
sertifiseringsprogrammet for merkantilt personell etter modell fra Oslo universitetssykehus nyttige tiltak.
Kreftpakkeforløp
Alle aktuelle kreftpakkeforløp er innført ved sykehuset. Når det gjelder kreftpakkeforløpene har Sykehuset
Telemark en høy andel kreftpasienter som registreres i pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av
pakkeforløpene skal være gjennomført innenfor de definerte forløpstidene er oppfylt med god margin
også i år og sykehuset er samlet sett helt på topp i landet. Imidlertid er det fremdeles utfordringer innen
enkelte av forløpene. Dette gjelder for prostatakreft, tarmkreft, gyn-kreft og lungekreft. Lungekreftforløpet
i sykehuset valgt ut som et av fokusområdene for Regionalt innsatsteam (RIT) i 2020.
Tildeling av direkte time
Andel pasienter som får beskjed om time som et direkte svar på henvisningen (direkte time) har samlet
sett ligget i overkant av 80 prosent. Barne- og ungdomsklinikken har utmerket seg med måloppnåelse på
over 90 prosent i mange av månedene.
Pasientsikkerhetsprogrammet
I 2019 har helseforetaket videreført arbeidet fra Pasientsikkerhetsprogrammet med målsetting om å sikre
varige strukturer for arbeidet.
Organisasjonen har 100 prosent spredning i 11 av 13 innsatsområder. Innsatsområdene samstemming av
legemiddellister og trygg utskriving av pasienten som likeverdig part har henholdsvis 92 prosent og 89
prosent spredning. Som et ledd i «Ledelse av pasientsikkerhet» er det i løpet av året gjennomført fem
pasientsikkerhetsvisitter med påfølgende gjennomgang i helseforetakets KPU (kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg).
Infeksjoner
Sykehusinfeksjoner, målt ved prevalens, skal i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst være under tre
prosent. Målingene viser en nedadgående trend over år. I år var resultatene av prevalensmålingene 4,3
prosent, 4,4 prosent, 3,5 prosent og 3,4 prosent. Det vil være et høyt fokus på infeksjonsområdet også
videre, ikke minst på å holde postoperative sårinfeksjoner på et lavt nivå.
Aktivitet
Det er totalt registrert 309.700 pasienter til behandling i 2019, 29.100 innleggelser, 22.800 dagbehandlinger
og 257.800 polikliniske konsultasjoner. Dette er tilnærmet det samme totale aktivitetsnivået som i 2018.
Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 2019 et nivå som er 1,9 % høyere enn i 2018. Antall polikliniske
konsultasjoner i somatikken var 1,3 prosent høyere enn året før.
BUP har en økning i antall konsultasjoner på 4,8 % fra i fjor. Målt i antall konsultasjoner er aktiviteten innen
VOP 3,0 % lavere, og innen TSB 9,3 % lavere enn i 2018.
Nedgangen innenfor TSB og voksenpsykiatri skyldes i hovedsak et økende antall vakante polikliniske
terapeutstillinger.
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Forskning
I 2019 har forskere ved STHF vært medforfattere på 56 vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i
inntektsmodellen for forskning. Sykehuset hadde ingen doktorgrader, men to disputaser gjennomføres i
januar 2020 og det er forventet ytterligere tre disputaser i 2020. Forskningsproduksjonen fortsetter å øke
og dette har gitt en økning på 1,5 millioner i overføringer til Sykehuset Telemark i år, sammenliknet med
tidligere år.
De interne forskningsmidlene for 2020 er fordelt til syv PhD-prosjekter, ett forskerstipend
(postdoktorprosjekt) og to prosjekter i kategorien åpen prosjektstøtte. I tillegg har sykehuset fordelt 500
000 av forskningsmidlene i samarbeidsprosjekter med Sykehuset i Vestfold til tre forskningsprosjekter.
Barne- og ungdomsklinikken har fått gjennomslag for finansiering av to forskningsprosjekter tilknyttet
Helse Sør-Øst sitt forbedringsprosjekt innen barne- og ungdomspsykiatri.
Sykehuset har nådd en viktig milepæl ved at tre forskere ved STHF vil få akademiske toppstillinger ved
medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo samt at sykehuset har fått på plass en akademisk toppstilling
ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har vært en viktig målsetning i flere år for å styrke
veiledningskompetansen og forskningsgruppene lokalt.
Forskningsavdelingen jobber fortsatt sammen med personvernombudet og
informasjonssikkerhetsansvarlig ved sykehuset for å bygge opp et nytt internkontrollsystem og en
infrastruktur for forskning som er tilpasset ny personvernforordning. Dette arbeidet inkluderer også
etablering av forskningsserver og nye programvarer for dataregistre og datahåndtering. Dette arbeidet er
tidkrevende og vil kreve stor innsats videre framover.
Samhandling med kommunene
Sykehuset har etablert en fast struktur for samarbeid med kommunene i Telemark. Denne har ligget fast
siden 2012 og skjer gjennom et overordnet samarbeidsutvalg (høyeste administrative nivå i kommuner og
sykehuset, samt på et samarbeidsutvalg (kommunalsjef og klinikksjefsnivå).
Samhandling utøves på ulike måter og arenaer og eksempler på dette er; Likemannsprosjektet med ti
samhandlende aktører innen rus og avhengighet, Akuttkjedeprosjektet med deltakelse fra kommunene og
andre samarbeidspartnere, erfaringsseminarer for bruk av kommunale ø-hjelpsenger innen somatikk, rus
og psykisk helse, erfaringsseminar for alle kommunene innen digital samhandling og planer for videre
utrulling, kompetansenettverk innen digital samhandling, samarbeidsfora innen psykisk helse rus og
avhengighet, kommuneoverlegeforum i Telemark i drift sammen med praksiskonsulent-ordningen (PKO) og
klinikksjefer ved sykehuset, fastlegeforum i Vest-Telemark hvor aktuelle spesialister fra sykehuset blir
invitert. Sykehuset har i samarbeid med kommunene laget en egen geriatriplan for Telemark, og sykehuset
har flere ambulante tjenester sammen med kommunene. Det gjennomføres evalueringsmøter med
kommunene innen flere fagfelt for å se om det er områder som vil styrke samarbeidet.
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HR og arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø
Sykehuset Telemark jobber systematisk med sitt arbeidsmiljø. At ansatte trives på jobb har stor betydning
for utviklingen av sykefraværet, og påvirker også pasientsikkerheten. God pasientbehandling forutsetter
motiverte og kompetente medarbeidere. Både styret og ledelsen ved sykehuset er opptatt av å gi
medarbeiderne gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling.
Det er tett og god dialog mellomhovedverneombudet, tillitsvalgte og ledelsen.
Innen HMS-området er det i 2019 gjennomført en rekke kurs for nye og eksisterende ledere i utvalgte
temaer.
Varslingsutvalget ved sykehuset har i 2019 behandlet fire saker.
Kompetanseutvikling
Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen alle grupper av ansatte.
Sykehuset har deltatt i programmet «Ledermobilisering» i regi av Helse Sør-Øst med 16 deltakere.
Programmet startet høsten 2019 og fortsetter i 2020. Sykehuset har også gjennomført lederutvikling for to
klinikker, Akutt- og beredskapsklinikken og Kirurgisk klinikk. Dette tiltaket vil bli videreført for flere klinikker
i 2020. Det er besluttet obligatoriske e-læringskurs for alle nyansatte i tillegg til anbefalte e-læringskurs for
nye ledere.
Fagspesifikk opplæring og kompetanseheving skjer løpende i et stort omfang i den enkelte klinikk. I løpet
av året har det vært gjennomført en rekke fagkurs, kurs i god ressursstyring og bedre arbeidsplanlegging.
Det har også vært gjennomført en rekke kurs innen sykehusets IT-verktøy. Sykehuset har e-læringsportal
som benyttes for å gi både medarbeidere og ledere kompetansepåfyll.
Sykehuset har implementert ny utdanningsordning for Leger i spesialisering (LIS). Ny utdanningsordning
omfatter kompetanseheving for overleger innen veiledning.
Medarbeiderundersøkelse
Sykehuset gjennomførte medarbeiderundersøkelse, ForBedring, våren 2019. Undersøkelsen følges opp
med samtaler mellom leder og medarbeidere, og det jobbes systematisk med tiltak i HMS-handlingsplanen
knyttet til både forbedring og bevaring av tiltak som påvirker arbeidsmiljøet. Sykehuset har utarbeidet et
hjelpeverktøy for ledere som skal følge opp undersøkelsen ForBedring.
Bemanning
Sykehuset Telemark hadde et forbruk av brutto månedsverk på 2990,2 i 2019, som er en økning på 19,2
månedsverk eller 0,66 prosent fra 2018.
I den overordnede HMS - handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder skal være
minimum 63 år i 2019. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått litt opp i 2019 til 63,3.
Sykefravær
Sykefraværet i 2019 var 6,9 prosent, mens det i 2018 var 6,96 prosent. Korttidsfraværet utgjorde 2,1
prosent av fraværet, og langtidsfraværet 4,8 prosent.
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Utvikling - omstilling
Sykehuset har etablert prosjektet «Operasjon 2020», som i år har vurdert potensialet for endring,
nødvendig omstilling og forbedrede arbeidsprosesser i Kirurgisk klinikk.
Skader og ulykker ansatte
Antall registrerte hendelser som gjelder skade eller fare for skade på ansatte i 2019 er noenlunde jevnt
med 2018. Dette gjelder både hendelser registrert på ulike skadetyper og vold og trusler. Innen hendelser
registrert på ulike skadetyper er det stikk/ kuttskader og muskel/skjelettskader som dominerer. Innen
stikk/kuttskader har det vært fokusert på rutiner og nytt utstyr for å redusere slike skader. Innen muskel/
skjelettskader er det en stor sammenheng med belastning på de ansatte ved vold og trusselhendelser. Det
er en jevn høy rapportering av volds- og trusselhendelser og spesielt innen Klinikk for psykisk helsevern og
rusbehandling. Det er de seneste år meldt om en økt alvorlighetsgrad av voldsepisoder og det er satt i gang
tiltak i sykehuset for økt opplæring og håndtering av vold og trusler. Tall for alvorlighetsgrad og fravær
etter personalskader viser at det er behov for et fortsatt fokus på å jobbe forebyggende for å redusere
antall slike hendelser hos ansatte.

Oversikt over hendelser registrert innen personalskader, volds og trusler og alvorlighetsgrad

Hendelser registrert på skadetype:
Stikk/Kutt
Muskel /skjelett
Hendelser registrert på vold og
trusler:
Vold og trusler
Alvorlighetsgrad og fravær etter
personalskader og vold og trusler:
Legebehandling
Sykemelding

2018

2019

73
69

75
67

587

541

32
15

39
21

Lønn og lønnsoppgjør
Det samlede lønnsoppgjøret, som var et mellomoppgjør, ble gjennomført med økonomisk ramme på 3,2
prosent. Resultatet var på linje med andre helseforetak, og med tilsvarende ramme som kommunisert av
frontfagets parter.
Likestilling og diskriminering
Det er god balanse mellom kvinner og menn i styret med fire kvinner og fire menn i helseforetaket
Ledergruppen i Sykehuset Telemark besto av 12 personer, hvorav fire kvinner.
Av totalt 147 ledere ved sykehuset, er det 97 kvinner og 50 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 66
prosent. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, utgjør kvinneandelen ca. 77 prosent. Sykehuset er
bevisst på å skape bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av nye medarbeidere.
Sykehuset Telemark HF har gjennomført kartlegging av snittlønn i utvalgte stillingsgrupper, andel deltid og
andel nyansatte fordelt på kjønn for 2019. Kartleggingen viser at menn i gjennomsnitt tjener mer enn
kvinner innenfor stillingsgruppene som er kartlagt. Kvinner arbeider mer deltid enn menn i alle
Side 7 av 13

stillingsgrupper, med unntak av leger, psykologer og pasientrettede stillinger. Andel nyansatte i 2019 viser
en overvekt av kvinner, i alle stillingsgrupper, med unntak av diagnostisk personell og leger.
Menneskerettigheter
Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig måte
uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning.
Arbeidstakerrettigheter
Sykehuset Telemark er en IA-bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk. Foretaket har
medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold. Sykehuset Telemark anerkjenner
internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter. De ansatte har rett til å være medlem av
arbeidstakerorganisasjonene som er representert ved sykehuset. Sykehuset etterlever GDPR-regelverket
knyttet til håndtering av ansattopplysninger.
Samfunnsansvar
Sykehuset Telemark forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og ansvarlig måte.
Sykehuset er bevisst sitt samfunnsansvar for å gi Telemarks befolkning likeverdige og gode helsetjenester,
og jobber hele tiden aktivt for å forbedre det medisinske tilbudet til befolkningen.
Sykehuset har implementert etiske retningslinjer etter regional modell, som skal være styrende for driften
og for ansattes atferd. Alle ansatte gjennomfører e-læringskurs for å trene sin etiske vurderingsevne.
Sykehuset legger stor vekt på informasjonssikkerhet og sikring av pasientinformasjon. Derfor er det også
på disse områdene utarbeidet eget informasjonsmateriell med tilhørende opplæring.
Risikovurderinger inngår som obligatorisk i alle beslutningsprosesser av betydning, med vurdering av
beslutningens konsekvenser både etisk og samfunnsmessig.
Sykehuset har også i år gitt en julegave til Leger uten grenser.

Klima og miljø
Sykehuset Telemark har fokus på miljø og bærekraft og vil bidra til å nå nasjonale klimamål og en mer
bærekraftig utvikling og har bl.a. tatt inn flere av FNs bærekraftsmål i vår miljømålsetting. Vi har i vårt
klimaregnskap fokus på vår utvikling på Co2-utslipp og ser at det er noe nedgang fra 2018.
Sykehuset Telemark HF er sertifisert etter ISO-standard for miljø (ISO 14001). Som del av foretakets styring
med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en kartlegging og risikovurdering av forhold som kan
påvirke det ytre miljø. Vesentlige miljøaspekter gjennomgås i forhold til lovkrav, tiltak for styring og
kontroll og gir grunnlag for årlige miljømål som organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere
negativ miljøpåvirkning. Det er satt overordnede miljømål for perioden 2020 – 2022 som hele sykehuset
skal bidra til å nå med aktuelle delmål og tiltak ut ifra tjenesteområde. Det er satt mål for å redusere
sykehusets Co2-utslipp, redusere unødig forbruk av ressurser innen forbruksmateriell, legemidler og
medisinske forbruksvarer, redusere matsvinn og redusere bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det er
satt mål om økt fokus på miljøhensyn ved anskaffelser og økt samhandling om miljømål. Et nasjonalt
miljømål som er videreført er å redusere bruken av bredspektret antibiotika. Det er stort engasjement for
miljøarbeid ute i organisasjonen og det er oppnådd gode resultater på flere områder som redusert
antibiotikabruk, redusert spesialavfall, redusert matsvinn, fokus på Co2-utslipp ved å redusere transport og
øke bruken av Skype-møter.
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Nøkkeltall fra klimaregnskapet
Klima påvirkningsfaktor
Lystgass (kg)
Kuldemedier (kg)
Vannforbruk (m3)
Restavfall (tonn)
Diesel (liter) Aggregat
Fyringsolje
Elkjele (kWh)
Fast kraft (kWh)
Fjernvarme (kwt)
Naturgass (m3)
Flyreiser
ansatte innenlands (km)
Flyreiser ansatte
utenlands (km)
Ambulansetransport bil
(diesel liter)
Pasienttransport Drosje
(km)
Pasienttransport egen bil
(km)
Sum utslipp Co2 (2019)

Forbruk 2018
710
79
82 303
558
1000
8659
432 977
23 278 360
18 984 100
2974
171 128

Forbruk 2019
729
110
100 000
595
7000

Utslipp Co2 2019 (tonn)
210,7
182,8

18,8

280 060
23 686 006
19 272 600
17 805
189 289

78,4
6 632,1
2 505,4
41,7
32,2

229 708

124 819

12,5

131 957

111 013

297,5

2 350 000

1 950 000

331,5

10 896 278

10 811 961

1 838,0
12 181,6
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Årsregnskap 2019
Årsregnskapet
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er
utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et rettvisende
bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2019.
Styringsmål og resultat
Sykehuset styringsmål for 2019 har vært et overskudd på 30 millioner kroner. Årsresultatet for 2019 ble et
overskudd på 43 millioner kroner.
Inntekter
Driftsinntektene utgjorde totalt 4.029 millioner kroner. Basisrammen utgjorde 2.406 millioner kroner,
aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 1.437 millioner kroner og øvrige
driftsinntekter utgjorde 186 millioner kroner. Finansinntektene utgjorde 20 millioner kroner.
Kostnader
Driftskostnadene utgjorde 4.004 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 62,2 prosent av totale
driftskostnader og utgjorde 2.450 millioner kroner. Øvrige driftskostnader utgjorde 1.553 millioner kroner,
herav av- og nedskrivninger 100 millioner kroner. Finanskostnadene utgjorde 2,5 millioner kroner.
Balanse og likviditet
Balansesummen pr. 31.12.2019 er på 3.134 millioner kroner, mens den var på 3.026 millioner kroner pr.
31.12.2018.
I løpet av 2019 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 64 millioner kroner. Ved utgangen av
2019 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.045 millioner kroner. Medisinskteknisk utstyr,
transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 216 millioner kroner. Anlegg under
utførelse utgjør 7 millioner kroner.
Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2019 er 640 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 337
millioner kroner.
Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2019 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 7.323 millioner kroner
mot 7.523 millioner kroner pr. 31.12.2018, mens netto pensjonsforpliktelse er på 523 millioner kroner mot
1.253 millioner kroner per 31.12.2018. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke sykehusets framtidige likviditet i
form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2019 utgjør ikke resultatført estimat- og
planendringer -896 millioner kroner mot -1.685 millioner kroner pr. 31.12.2018. Framtidige
resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende.
Ved utgangen av 2018 hadde foretaket en kontantbeholdning på 92 millioner kroner (inkludert
skattetrekksmidler). Foretaket har en driftskredittlimit pr. 31.12.2019 på 75 millioner kroner. Innestående
på konsernbankkontoen pr. 31.12.2019 er 132 millioner kroner. Dette er klassifisert som en kortsiktig
fordring i regnskapet.
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Disponering
Årets overskudd på 43 millioner kroner overføres til “Annen egenkapital”. Sum egenkapital utgjør etter
dette 2.356 millioner kroner.
Markedsrisiko
Sykehuset Telemark HF er lite eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot
endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk
sett har vært lite tap på fordringer.
Likviditetsrisiko
Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å
innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes.
Avleggelse av regnskapet – fortsatt drift
Styret bekrefter at regnskapet for 2019 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon. Det er
ultimo mars et betydelig antall personer som har testet positivt på korona-virus i Norge og mange ansatte
ved sykehuset er i karantene. Basert på dette og utviklingen i andre land ble sykehusdriften lagt vesentlig
om fra midten av uke 11 2020. Formålet var å forberede sykehuset på å håndtere en stor tilstrømning av
pasienter som trengte behandling pga koronravirus, herunder et stort forventet omfang av pasienter som
ville ha behov for intensivbehandling. Tiltakene for å forberede og å håndtere en situasjon med et stort
antall korona-smittede pasienter vil få stor betydning for sykehusets måloppnåelsen på mange områder.
Den økonomiske situasjonen i 2020 for Sykehuset Telemark HF forventes å bli betydelig påvirket.
Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning
som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.
Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at gjeldsforhandlinger
kan åpnes.
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Framtidsutsikter
Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene
har god kompetanse til å utføre ”sørge for” oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. Det har
vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. De generelle ventetidene er
lave og spesielt innen psykisk helsevern går sykehuset inn i det nye året med god tilgjengelighet.
Hovedutfordringen for sykehuset er fremdeles å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet,
innhold og kostnadseffektivitet. Helsetjenestene som tilbys skal utformes i takt med medisinsk utvikling og
være godt tilpasset befolkningens behov. Det vil legges vekt på optimale behandlingsforløp og en
sammenhengende behandlingskjede, som gir et helhetlig tilbud. Styrets vurdering er at arbeidet med å
forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet må fortsette i nært samarbeid med ansatte,
ledelse og brukere.
Det er også utfordrende å nå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, selv om sykehuset heller ikke ved inngangen til 2020 er langt unna målet. Etablering av
flere nye aktører innen fritt behandlingsvalg utfordrer sykehusets ressursbruk og bidrar ikke nødvendigvis
til optimal bruk av den totale behandlingskapasiteten
Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig for
Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på
kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.
For å oppnå ytterligere forbedring av effektiviteten, er det viktig å planlegge ressursbruken i et lengre
perspektiv. Spesielt planleggingshorisonten for legenes arbeidstid må utvides for å sikre effektiv drift.
Sykehuset vil også gjennom 2020 ha et betydelig fokus på omstilling og endring. Det er også et mål for
2020 at produktiviteten forbedres og at sykehuset leverer mer helsetjeneste med mindre ressursbruk.
Vesentlig produktivitetsforbedring er nødvendig for å skape langsiktig bærekraft, og legge til rette for å
gjennomføre langsiktige investeringsplaner. Samtidig må kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas og utvikles.
Rekruttering av nøkkelkompetanse forventes å være en utfordring fremover. For å utvikle et godt
tjenestetilbud vil det være avgjørende å videreutvikle sykehuset som en attraktiv arbeidsplass for
kompetente medarbeidere. Sykehuset vil fortsette å styrke arbeidet med kompetansestyring.
Sykehuset Telemark fikk i slutten av mars mandat for konseptfase for utbygging av somatikk Skien.
Prosjektet eies av Helse Sør-Øst HF og prosjektledelse utføres av Sykehusbygg HF. Prosjektet ble ganske
rask etablert med styringsgruppe og prosjektledelse, men hadde de første månedene ikke den ønskede
fremdrift. De siste månedene av året er det jobbet godt med prosjektet og administrasjonen gjorde like før
jul sitt foreløpige vedtak om valg av konsept. Styret planlegger å vedta sin innstilling i januar 2020 og
forventer at styret i HSØ gjør 3BA beslutning i mars.
Styret legger til grunn at aktivitetsveksten vil være høyere innen psykiatri og TSB enn i somatikken.
Aktivitetsøkningen fremover vil tilpasses innbyggernes behov for spesialist helsetjenester, i samarbeid med
kommunehelsetjenesten.
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Med Telemarks befolkningsutvikling legger ikke styret til grunn realøkonomisk økning i bevilgningene. Det
er nødvendig å øke investeringsnivået i årene som kommer og styret ser derfor behovet for at driften
forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.
Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2019.

Sykehuset Telemark HF, Skien, 22. april 2020
Elektronisk signatur
Per Anders Oksum

Styreleder

Elektronisk signatur
Kine Cecilie Jordbakke

Nestleder

Styremedlem

Elektronisk signatur
Turid Ellingsen

Styremedlem

Styremedlem

Elektronisk signatur
Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

Elektronisk signatur
Kristine Strandheim Sunde Styremedlem

Elektronisk signatur
Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

Elektronisk signatur
Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur
Per Christian Voss

Elektronisk signatur
Tom Helge Rønning
Adm. direktør
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Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Basisramme

2

2 406 009

2 281 154

Aktivitetsbasert inntekt

2

1 436 781

1 314 730

Annen driftsinntekt

2

186 509

170 845

4 029 299

3 766 728

Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester

3

442 723

385 628

Varekostnad

4

464 495

418 268

Lønn og annen personalkostnad

5

2 450 356

2 343 382

Ordinære avskrivninger

9

98 842

100 177

Nedskrivning

9

1 412

4 160

Annen driftskostnad

6

546 110

517 894

4 003 939

3 769 509

25 360

-2 781

14 008

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt

7

20 037

Finanskostnad

7

2 565

2 290

Netto finansposter

17 473

11 718

Resultat før skattekostnad

42 833

8 937

42 833

8 937

Overføringer til/fra annen egenkapital

-42 833

-8 937

Sum overføringer

-42 833

-8 937

Skattekostnad på ordinært resultat
Ekstraordinære poster
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
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Årsregnskap

Balanse per 31.12
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2019

2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

9

1 044 550

1 102 571

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende

9

215 505

194 212

Anlegg under utførelse

9

6 761

6 791

1 266 815

1 303 574

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler

10

200 346

185 636

Andre finansielle anleggsmidler

11

1 030 206

988 816

Pensjonsmidler

15

299 587

256 689

Sum finansielle anleggsmidler

1 530 139

1 431 141

Sum anleggsmidler

2 796 955

2 734 715

4

7 986

7 295

12

236 801

195 674

236 801

195 674

91 865

88 665

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

13

336 652

291 634

3 133 606

3 026 350
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

14

100

100

2 072 494

2 072 494

2 072 594

2 072 594

283 796

240 963

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

14

283 796

240 963

2 356 390

2 313 557

58 561

58 967

58 561

58 967

78 611

78 660

78 611

78 660

157 554

147 747

482 491

427 418

Sum kortsiktig gjeld

640 044

575 165

Sum gjeld

777 216

712 792

3 133 606

3 026 350

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser

16

Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

11

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

17

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sykehuset Telemark HF, Skien, 22. april 2020

Elektronisk signatur
Per Anders Oksum

Elektronisk signatur
Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke

Elektronisk signatur
Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur
Styremedlem

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur
Per Christian Voss

Styremedlem

Elektronisk signatur
Styremedlem

Ann Iserid Vik-Johansen

Elektronisk signatur
Kristine Strandheim Sunde

Nestleder

Styremedlem

Elektronisk signatur
Styremedlem

Kristian Wiig

Styremedlem

Elektronisk signatur
Tom Helge Rønning
Adm. direktør
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Årsregnskap

Kontantstrømoppstilling
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

42 833

8 937

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Årsresultat
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler
Endring i omløpsmidler
Endring i kortsiktig gjeld
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i
Endring øvrige langsiktige forpliktelser

806

-10 236

98 842

100 177

1 412

4 160

-90 665

-45 672

64 880

50 807

-42 898

-44 445

515

2 492

Inntektsført investeringstilskudd

-1 771

-1 919

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

73 953

64 304

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av driftsmidler

131

17 033

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler

-64 432

-52 262

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler

-14 710

-16 112

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-79 011

-51 342

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

8 752

0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-1 345

732

Innbetaling av investeringstilskudd
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i likviditetsbeholdning

850

641

8 257

1 372

3 200

14 334

88 665

74 331

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12

91 865

88 665

Ubenyttet trekkramme 31.12

75 000

45 000

166 865

133 665

Innvilget trekkramme 31.12.

75 000

45 000

Bankinnskudd, kontanter o.l.

91 865

88 665

Likviditetsbeholdning pr 01.01.
Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet

Likviditetsreserve 31.12
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Årsregnskap
Regnskapsprinsipper
Sykehuset Telemark HF
1.1

Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse
med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene.
Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i
helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2002.
Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringene
skjedde som tingsinnskudd og virkelig verdi ble lagt til grunn.
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med
regnskapsmessig virkning 1.1.2007.
I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten
2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I
gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell
standard etc. For andre anleggsmidler ble også gjenanskaffelseskost beregnet.
Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen.
I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om
foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på
fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende
Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der
verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003
ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene
utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på at helseforetakene er non-profitvirksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav
til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi
for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det
per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en
begrenset periode i fremtiden.
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til
foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet
samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser.

1.2

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper

1.2.1

Virksomhetsoverdragelser
Virksomhetsoverdragelsen mellom foretak i Helse Sør-Øst bokføres etter
regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler
og forpliktelser knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en
kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene
helseforetak.

1.2.2

Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper
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Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende
regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I
den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert
på tilgjengelig informasjon på balansedagen.
1.2.3

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra
eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og
omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse
Sør-Øst RHF.

1.2.3.1

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles
foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket.
Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av
nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende
beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og
omsorgsdepartementet.

1.2.3.2

Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består i all hovedsak av ISF (ISF = innsatsstyrt
finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler),
gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og
røntgentjenester. Oppførte ISF-refusjoner er basert på koding i Norsk Pasientregister
(NPR). Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist
korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av
helsetjenester med tilhørende ISF innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for
salg av helsetjenester. ISF-refusjoner og poliklinikkinntekter inntektsføres i den
perioden aktiviteten er utført.

1.2.3.3

Andre inntekter
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra
kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene
salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter
inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert.
I tillegg mottas det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når
aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen
av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til
fremtidige år.

1.2.4

Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de
påløper.

1.2.5

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives
lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil
være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld.
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets
forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk
levetid på over tre år samt en kostpris på over kr. 100 000,-. Driftsmidler avskrives fra
det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn
balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført.
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig,
balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres.
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av
kostprisen.
Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig
økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt
fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over
den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Andre
immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og
avskrives over økonomisk levetid.
Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil
komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres
forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i
balansen.
Investeringstilskudd avsettes i balansen og inntektsføres i takt med avskrivningene på
den tilhørende investeringen.

Datterselskap
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på
over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor
helseforetaket har bestemmende innflytelse. Datterselskap vurderes etter
kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når
det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og
det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Behandling av felleskontrollerte virksomheter
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne
sammen har felles kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men
sammen har man bestemmende innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en
samarbeidsavtale som hjemler felles kontroll, og deltakelsen må ikke være midlertidig.
Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden i
morselskapets og foretaksgruppens regnskap.
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Tilknyttede selskap
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at
det foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture).
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når investor har 20 % til 50 % av
stemmeberettiget kapital i et selskap. Tilsvarende gjelder dersom to eller flere
konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. Investering i tilknyttet
selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens
regnskap.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost.
Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk
Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser,
både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige
pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne
opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i
balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan
utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi
av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i
balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto
pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto
pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene
(estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for
den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser
eller pensjonsmidler.
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen,
forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater
og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet
avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift.
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden.

Det har er gjort en endring i NRS 6 Pensjonskostnader som påvirker regnskapsføring
av planendringer. Det er besluttet at eventuelle planendringsgevinster som oppstår i
forbindelse med ubetingede planendringer, nå kan benyttes til å redusere uinnregnede
estimatavvik. Dette er et likestilt alternativ med resultatføring av slike gevinster, og er
et valg av regnskapsprinsipp som må anvendes konsistent for alle ordninger og fra
periode til periode. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56. Endringen trer i kraft
for regnskapsår som starter 1. januar 2020 eller senere, men det er tillatt å ta i bruk de
nye reglene også for 2019-regnskapet.
Helseforetakene har valgt å tidligimplementere endringen i NRS 6 med virkning for
2019 og har dermed endret sitt tidligere prinsipp med direkte resultatføring. Dette
innebærer at planendringer i 2019 som medfører gevinst reduserer eventuelle
uinnregnede kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening som er tilknyttet
den samme ordningen. Dersom det ikke er uinnregnede kostnader resultatføres
gevinsten direkte. Øvrige planendringer innregnes i resultatregnskapet umiddelbart.
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Konsolideringsprinsipper
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle
underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om
gruppen var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom
foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og
omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale helseforetaket.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost.
Reservedeler klassifiseres som varelager.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på
konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i
kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og
bankkonti utenfor konsernkontoordningen.
Konsernkontoordning
Helseforetakenes innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig
fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF. Foretaksgruppens netto innskudd i
konsernkontoordningen er klassifisert som omløpsmidler. Renteinntekter- /kostnader
er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er
ført direkte mot egenkapitalen. Tilsvarende er enkelte tall i noter og balanseoppstilling
endret.

Sikringsbokføring
Helse Sør-Øst handler finansielle kontrakter (sikringsinstrument) på Nord Pool for å
redusere risikoeksponeringen i forhold til varierende strømpris (sikringsobjekt).
Helse Sør-Øst benytter seg av sikringsbokføring ved at endringen i verdien på
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet utligner hverandre.
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Skatt
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som
fremkommer i regnskapet til foretaksgruppen knytter seg til skattepliktig virksomhet i
datterdatter foretak, samt publikumsdelen av Sykehusapotekenes virksomhet.
Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/
skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.
Utsatt skatt/ skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til
fremføring. Utsatt skattefordel er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at
fordelen vil bli realisert i fremtiden.

Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven
§ 33 og vedtektene til Helse Sør-Øst RHF § 12. De finansielle leieavtalene er
balanseført til kostpris og som langsiktig gjeld, og avskrives over eiendelens levetid,
fordelt på de ulike delkomponentene.
Nøytral merverdiavgift
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og
omsorgsdepartementet ble det fra 1.januar 2017 innført en ordning med nøytral
merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen innebærer at helseforetakene får
kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester som inngår i driften
av virksomheten.
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Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester

2 903 915

2 708 462

Psykisk helsevern VOP

581 119

558 565

Psykisk helsevern BUP

145 295

131 828

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere

94 129

85 224

304 840

282 650

4 029 299

3 766 728

-2 891 743

-2 701 586

Psykisk helsevern VOP

-561 597

-558 983

Psykisk helsevern BUP

-143 014

-131 158

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere

-102 086

-78 976

Annet

-305 499

-298 806

-4 003 939

-3 769 509

4 005 080

3 751 515

17 906

10 372

Annet
Overføringer til datterforetak
Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde
Pasienter hjemmehørende i resten av landet
Pasienter hjemmehørende i utlandet

6 313

4 841

Driftsinntekter fordelt på geografi

4 029 299

3 766 728

Side 11 av 29

Årsregnskap

Note 2 - Inntekter
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Basisramme

2 406 009

2 281 154

Basisramme

2 406 009

2 281 154

1 072 836

1 040 026

88 043

52 497

7 383

9 232

DRIFTSINNTEKTER
Basisramme

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1)
Behandling av pasienter internt i egen region
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)
Behandling av andre pasienter i egen region 3)

17 906

10 372

215 132

166 065

Utskrivningsklare pasienter

19 927

11 124

Andre aktivitetsbaserte inntekter

15 554

25 413

1 436 781

1 314 730

16 741

16 353

0

51

Øremerkede tilskudd til andre formål

9 075

6 977

Inntektsføring av investeringstilskudd 4)

1 771

1 919

Andre driftsinntekter

158 922

145 546

Annen driftsinntekt

186 509

170 845

Sum driftsinntekter

4 029 299

3 766 728

Poliklinikk, laboratorie og radiologi

Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern
Kvalitetsbasert finansiering
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"

1) ISF-inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak
(gjestepasienter)
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
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Aktivitetstall
Aktivitetstall somatikk
Antall DRG-poeng iht. "sørge for" ansvaret

46 108

Antall DRG-poeng iht. eieransvaret

45 966

44 048

168 047

165 846

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

45 503

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

118

97

28 760

27 451

9 697

8 984

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

1 570

1 627

49 840

51 405

7 269

7 538

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

393

330

11 197

12 349

1 512

1 515

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med
inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over
tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og
basisramme kan variere.
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig
tilnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet i somatikken er i 2019 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si
kr 22.327 per DRG poeng.
Inntektene i DRG-systemet i psykiatri/TSB er i 2019 satt til kr 2.747 per
DRG-poeng.
Aktivitetstallene inkluderer ikke aktivitet finansiert av Raskere tilbake og eventuelt andre øremerkede
midler/særskilt finansiering.
Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.
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Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt

20 888

21 314

251 081

205 551

Kjøp av private helsetjenester somatikk

7 800

6 514

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i
foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester psykiatri

4 380

4 415

13 170

20 836

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen

6 775

12 854

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt

8 069

5 720

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen

7 277

1 579

18 170

9 811

1 366

1 335

338 975

289 929

28 019

21 340

Kjøp av private helsetjenester rus
Kjøp av helsetjenester utland
Sum gjestepasientkostnader
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå
Kjøp fra Luftambulansen ANS

10

Kjøp av andre ambulansetjenester

65 278

63 345

Andre kjøp av helsetjenester

10 450

11 003

Sum kjøp av andre helsetjenester

103 748

95 699

Sum kjøp av helsetjenester

442 723

385 628
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Årsregnskap

Note 4 - Varer
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Øvrige beholdninger

81

53

Sum lager til videresalg

81

53

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)

7 904

7 242

Sum lager til eget bruk

7 904

7 242

Sum varebeholdning

7 986

7 295

Anskaffelseskost

8 406

7 715

VAREBEHOLDNING

Nedskrivning for verdifall

-420

-420

7 986

7 295

Legemidler

280 271

248 154

Medisinske forbruksvarer

155 126

140 709

25 475

26 371

3 624

3 034

464 495

418 268

Bokført verdi 31.12
VAREKOSTNAD

Andre varekostnader til eget forbruk
Innkjøpte varer for videresalg
Sum varekostnad
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Årsregnskap

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

1 814 379

1 752 234

Arbeidsgiveravgift

256 988

246 693

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift

359 999

320 363

18 991

24 092

2 450 356

2 343 382

Gjennomsnittlig antall ansatte

3 856

3 859

Gjennomsnittlig antall årsverk

2 990

2 972

LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader

Andre ytelser
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte
Sum lønn og andre personalkostnader

(Tall i kroner)
Lønn til ledende ansatte

Andre
Sum

Ansettelses-

Periode

Periode

Navn

Tittel

Lønn

Pensjon

Tom Helge Rønning

Admin. direktør

1 891 094

319 513

4 874

2 215 481

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Frank Olav Hvaal

Klinikksjef

1 428 698

333 920

4 874

1 767 492

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Per Urdahl

Klinikksjef

1 391 034

232 908

4 874

1 628 817

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Jon Gunnar Gausel

Klinikksjef

1 394 634

183 587

4 874

1 583 096

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Henrik Høyvik

Klinikksjef

1 297 018

299 370

4 874

1 601 262

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Lars Ødegård

Klinikksjef

1 272 921

225 097

4 874

1 502 892

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Elin Marie Skei

Klinikksjef

1 284 221

256 498

4 874

1 545 593

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Kjetil Christensen

Klinikksjef

1 344 929

243 299

4 874

1 593 102

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Annette Fure

Utvikingsdirektør

1 421 678

380 222

4 874

1 806 774

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Halfrid Waage

Fagdirektør

1 422 421

268 901

4 874

1 696 196

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Mai Torill Hoel

HR direktør

1 284 350

323 504

4 874

1 612 728

01.01. - 31.12.19

01.01. - 31.12.19

Daniela Tønnessen

Konst. øk.direktør

1 458 292

282 977

4 874

1 746 144

01.01. - 30.09.19

01.01. - 31.12.19

Geir Olav Ryntveit

Økonomidirektør

341 250

312 912

1 223

655 385

01.10. - 31.12.19

01.10. - 31.12.19

3 662 708

59 714

20 954 961

17 232 539

Godtgjørelser

Tjeneste-

Tilleggsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte
Alle ledende ansatte har standard tjenestepensjon

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter
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Godtgjørelse til styrets medlemmer
Annen
Navn

Tittel

Styrehonorar

Lønn

godtgjørelse

TjenesteSum

periode

Per Anders Oksum

Styreleder

238 896

238 896

01.01. - 31.12.19

Marit Kasin

Nestleder

166 500

166 500

01.01. - 31.12.19

Nils Kristian Bogen

Styremedlem

119 400

119 400

01.01. - 31.12.19

Kari Dalen

Styremedlem

119 400

119 400

01.01. - 31.12.19

Folke Vidar Sundelin

Styremedlem

119 400

119 400

01.01. - 31.12.19

Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

119 400

571 653

482

691 536

01.01. - 31.12.19

Thor Severinsen

Styremedlem

25 035

1 379 714

482

1 405 232

01.01. - 16.03.19

Thor Helge Gundersen

Styremedlem

25 035

576 766

482

602 283

01.01. - 16.03.19

Kristine Stranheim Sunde Styremedlem

94 685

311 515

482

406 682

16.03. - 31.12.19

Kristian Wiig

94 685

609 675

293

704 653

16.03. - 31.12.19

1 122 438

3 449 323

2 221

4 573 982

Styremedlem

(Tall i kroner)
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon

2019

2018

326 050

392 563

Utvidet revisjon
Andre attestasjonstjenester
Andre tjenester utenfor revisjon

50 250
22 200

37 500

66 303

195 917

Sum godtgjørelse til revisor

414 553

676 230

Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale

200 000

200 000

Konsulenttjeneste

66 303

195 917

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

66 303

195 917

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon
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Note 6 - Andre driftskostnader
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Transport av pasienter

89 121

86 773

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar
mv.
Konsulenttjenester

50 422

52 748

43 599

47 739

12 703

7 067

258 084

229 581

Reparasjon vedlikehold og service

52 812

43 814

Kontor og kommunikasjonskostnader

12 783

12 232

Annen ekstern tjeneste

Kostnader forbundet med transportmidler

6 193

6 935

11 074

10 831

Forsikringskostnader

1 921

1 701

Pasientskadeerstatning

1 433

3 012

Øvrige driftskostnader

5 965

15 461

546 110

517 894

2019

2018

18 242

12 372

1 732

1 420

Reisekostnader

Andre driftskostnader

Årsregnskap

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter
Andre renteinntekter
Andre finansinntekter

63

216

20 037

14 008

Konserninterne rentekostnader

411

373

Andre rentekostnader

150

46

Andre finanskostnader

2 004

1 871

Finanskostnader

2 565

2 290

Finansinntekter
Finanskostnader
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Note 8 - Forskning og utvikling
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Øremerket tilskudd fra eier til forskning

3 609

3 845

Andre inntekter til forskning

2 021

409

Basisramme til forskning

12 311

12 088

Sum inntekter til forskning

17 941

16 342

17 941

16 342

23 431

20 475

2 471

1 129

25 901

21 604

Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling
Andre inntekter til utvikling
Basisramme til utvikling
Sum inntekter til utvikling
Sum inntekter til forskning og utvikling
Kostnader til forskning :
- somatikk
- psykisk helsevern
- TSB
- annet
Sum kostnader til forskning
Kostnader til utvikling :
- somatikk
- psykisk helsevern
- TSB
- annet
Sum kostnader til utvikling
Sumkostnader Forskning og utvikling
Ant avlagte doktorgrader

413

0

26 314

21 604

0

2

Ant publiserte artikler

58

56

Ant årsverk forskning

22

18

Ant årsverk utvikling

0

0
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Note 9 – Varige
driftsmidler
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

Tomter
og
boliger

Bygninger

Anskaffelseskost 1.1

121 874

Åpningsbalanse korrigert

121 874

Tilgang ekstern

Anlegg
under
utførelse

Medisinsk-

Transportmidl.

Sum varige

teknisk utstyr

og annet

driftsmidler

2 589 631

6 791

509 679

153 996

3 381 972

2 589 631

6 791

509 679

153 996

3 381 972

45 825

15 117

64 463

-8 804

-8 804

3 521

Tilgang fra anlegg under utførelse

-31

-31

Avgang ved salg, ekstern
Utrangering
Anskaffelseskost 31.12.19

-26 684

-26 684

121 874

2 593 152

6 761

528 819

160 309

3 410 915

Akkumulerte avskrivninger 1.1

0

-1 590 089

0

-352 379

-117 083

-2 059 552

Akkumulerte avskrivninger korrigert

0

-1 590 089

0

-352 379

-117 083

-2 059 552

-32 264

-6 447

-98 842

Årets avskrivning

-60 131

Akk. Avskrivning ved avgang ekstern

8 535

Akk. Avskrivning ved utrangering

8 535

26 017

26 017

Akkumulerte avskrivninger 31.12.19

0

-1 650 220

0

-358 627

-114 996

-2 123 843

Akkumulerte nedskrivninger 1.1

0

-18 845

0

0

0

-18 845

Akk. nedskrivninger korrigert

0

-18 845

0

0

0

-18 845

Årets nedskrivning
Akkumulerte nedskrivning 31.12.19
Bokført verdi 31.12.19

-1 412

-1 412

0

-20 257

0

0

0

-20 257

121 874

922 675

6 761

170 192

45 313

1 266 815

1) herav balanseførte lånekostnader
Operasjonell leasing/ leieavtaler

0
Årlig leiebeløp

Sykehuset Telemark HF

13 584

Bygninger

13 584

Sykehuset Telemark HF

359

Medisinsk-teknisk utstyr

10-25
5

359

Sykehuset Telemark HF

7 165

Transportmidler og annet

7 165

verdi 31.12

3-4

Estimert
leiebeløp

Bokført
Finansielle leieavtaler

Varighet (år)

2 til 5 år

Årlige
utover 5 år

Varighet

avskrivninger

Sykehuset Telemark HF

48 005

Neste år
4 529

18 410

36 526

2 770

Bygninger

48 005

4 529

18 410

36 526

2 770

Sykehuset Telemark HF

7 585

2 089

5 466

0

1 750

Transportmidler og annet

7 585

2 089

5 466

0

1 750

kontrakt(år)
10-25
4
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Note 10 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får tildelt aksjer.
Total
Investeringer i andre aksjer og andeler

Total

2019

2018

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP

200 346

185 636

Sum investeringer i andre aksjer og andeler

200 346

185 636

Årsregnskap

Note 11 - Finansielle anleggsmidler og gjeld
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme foretaksgruppe

1 030 206

988 816

Sum finansielle anleggsmidler

1 030 206

988 816

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe

23 052

27 805

Annen langsiktig gjeld

55 559

50 855

Sum langsiktig gjeld

78 611

78 660

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

40 953

40 750

Langsiktig gjeld
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Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst

28 780

19 772

208 603

179 233

4 044

3 107

Fordring på Helse- og omsorgsdepartementet
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.)
Øvrige kortsiktige fordringer
Fordringer

-4 627

-6 438

236 801

195 674

-12 150

-12 049

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.
Årets endring i avsetning til tap på krav

-244

-101

Avsetning for tap på fordringer 31.12

-12 394

-12 150

1 302

1 531

Årets konstaterte tap
Årets konstaterte tap
Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer

18 623

13 917

Forfalte fordringer 1-30 dager

949

1 657

Forfalte fordringer 30-60 dager

787

711

Forfalte fordringer 60-90 dager

368

836

8 053

2 650

28 780

19 772

Forfalte fordringer over 90 dager
Kundefordringer pålydende 31.12
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Note 13 - Kontanter og bankinnskudd
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Innestående skattetrekksmidler

81 224

77 017

Andre bundne konti

10 495

11 509

Sum bundne bankinnskudd

91 719

88 526

146

140

91 865

88 665

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet
Sum bankinnskudd og kontanter

Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 75 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.

Årsregnskap

Note 14 - Egenkapital
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)
Annen
Foretakskapital

innskutt
Strukturfond

egenkapital

Fond for
vurderings- Minoritetsforskjeller

interesser

Annen

Total

egenkapital

Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.18
Inngående balanse 1.1

100

2 072 494

232 026

2 304 620

Åpningsbalanse korrigert

100

2 072 494

232 026

2 304 620

Årets resultat
Egenkapital 31.12.18

100

2 072 494
Annen

Foretakskapital

innskutt
Strukturfond

egenkapital

8 937

8 937

240 963

2 313 557

Fond for
vurderings- Minoritetsforskjeller

interesser

Annen

Total

egenkapital

Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.19
Inngående balanse 1.1
Åpningsbalanse korrigert

100
100
100

2 072 494

240 963

2 313 557

2 072 494

240 963

2 313 557

42 833

42 833

2 072 494

283 796

2 356 390

Årets resultat
Egenkapital 31.12.19

-

-
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Note 15 - Pensjoner
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse

7 323 254

7 522 567

-6 800 398

-6 269 465

522 856

1 253 101

73 201

175 436

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl aga

-895 645

-1 685 226

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

-299 587

-256 689

299 587

256 689

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året

278 118

278 685

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

199 966

175 098

Årets brutto pensjonskostnad

478 084

453 783

-272 223

-247 464

14 462

17 801

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost

220 323

224 121

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost

30 845

31 377

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

63 086

53 026

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)

13 218

11 840

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga
Spesifikasjon av pensjonskostnad

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad

Resultatført planendring
Årets netto pensjonskostnad

32 527
359 999

320 363

Pensjonsmidler - premiefond
Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av
regnskapsåret:
Premiefond 01.01.
Tilførte premiefond

182 029

209 007

49 540

60 194

Uttak fra premiefond

-38 085

-87 171

Saldo per 31.12.

193 484

182 029

Diskonteringsrente

2,3

2,6

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,8

4,3

Årlig lønnsregulering

2,25

2,75

Årets pensjonsregulering

1,24

1,73

2

2,5

Økonomiske forutsetninger

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Pensjonsordningen
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Sykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 11629 personer, hvorav 3291 er yrkesaktive,
5145 er oppsatte og 3193 er pensjonister.
Tariffestet tjenestepensjon for de ansatte er sikret i KLP kollektive pensjonsordninger. Dette gjelder alders-, uføre -, etterlatte-,
tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskullene født fra
1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Når regelverket krever det samordnes pensjonene med utbetalingene fra
folketrygden. Det tjenes ikke opp pensjon for lønn over 12G (folketrygdens grunnbeløp).
Regnskapsføring av tjenestepensjonsordninger med vedtektsfestet ytelsesnivå følger norsk regnskapsstandard NRS 6 pensjonskostnader.
Alle statlige helseforetak i KLP inngår i en flerforetakspensjon. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon inngår
forpliktelsen for AFP som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.
Regelverksendringer i offentlig tjenestepensjon
Partene i arbeidslivet ble enige om ny offentlig tjenestepensjon (OfTP) fra 01.01.2020. Stortinget vedtok 11.06.2019 endringer av flere
lover som regulerer pensjon innen offentlig sektor. Regelendringene er innarbeidet i KLPs vedtekter. Regnskapsstiftelsen gav ut egen
veiledning i august 2019 om regnskapsmessig håndtering av endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne veiledningen er lagt til grunn
ved beregningene for 2019.
Beregningsforutsetninger
De økonomiske forutsetninger per 31.12.2019 følger siste veiledning gitt av Regnskapsstiftelsen i januar 2020. Basert på disse er det
beregnet beste estimat brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.2019. Beste estimat midler er basert avkastningen i KLP for 2019.
Demografiske forutsetninger (2019 /2020)
Dødeligheten og uførheten hos medlemmene er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene.
Sykehuset Telemark anvender dødelighetstabellen K2013BE og oppdatert uføretabell, KLP Uføretariff (KU2020), som forutsetninger for
dødelighet og uførhet.

Anvendt dødlighetstabell
Anvendt uførefrekvens
Forventet uttakshyppighet AFP
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år
Sykepleiere

2019

2018

K2013BE

K2013BE

KU2020

K2015BE

15-42,5%

15-42,5%

<20

20-25

26-30

31-40

41-49

50-55

>55

25,00

15,00

10,00

6,00

4,00

3,00

0,00

<24

24-29

30-39

40-49

50-55

>55

25,00

15,00

7,50

5,00

3,00

0,00

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år
Sykehusleger og fellesordning
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Note 16 - Andre avsetninger for forpliktelser
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Tariffestet utdanningspermisjon

31 949

31 435

Investeringstilskudd

23 612

24 533

Avsetning for pasientskadeerstatning

3 000

3 000

Sum avsetning for forpliktelser

58 561

58 967

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 251.12 overlege- og psykologspesialistårsverk.
Uttakstilbøyeligheten er satt til 50 % for overlegestillingene og 50 % for psykologspesialister
Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.
Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter
hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte
avdelinger i foretakene.
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Note 17 - Kortsiktig gjeld
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

82 968

69 301

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst

90 839

63 825

203 480

195 857

Påløpte lønnskostnader

45 683

42 829

Annen kortsiktig gjeld

59 519

55 605

482 491

427 418

Påløpte feriepenger

Annen kortsiktig gjeld
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Note 18 - Eiers styringsmål
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Årsresultat

42 833

8 937

Resultat jf økonomiske krav fra HOD

42 833

8 937

Resultatkrav fra HOD

30 000

30 000

Avvik fra resultatkrav

12 833

-21 063

Årsregnskap

Note 19 – Nærstående parter
Sykehuset Telemark HF
Det er kartlagt og dokumentert hvorvidt styremedlemmer og ledende ansatte eller deres nærstående har - eller har hatt –
transaksjoner, verv eller andre relevante forhold i 2019 som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre
aktører.
Ingen styremedlemmer eller ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF har roller, ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i
konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. Følgende presiseres:
•
Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt NSF og ansattrepresentant i styret: ektefelle ansatt i legemiddelfirmaet GSK
•
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef: ektefelle er enhetsleder ved Bufetat (Statens barnevern)
•
Frank Olav Hvaal, klinikksjef: har 1 % eierandel i Imatis AS
•
Per Urdahl, klinikksjef: ektefelle er avdelingsleder BHT (bedriftshelsetjenesten) ved STHF
•
Henrik Høyvik, klinikksjef: styremedlem i Kompetansesenter for helse og miljø
•
Lars Ødegård, klinikksjef: ektefelle er styremedlem i Abcent
•
Halfrid Waage, fagdirektør: nestleder i styret til Sykehusapotekene
•
Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør: har < 1 % eierandel i Imatis AS
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Note 20 - Erklæring om lederlønn
Sykehuset Telemark HF
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Sykehuset Telemark HF definerer personer i stillingene administrerende direktør,
fagdirektør, økonomidirektør, HR-direktør, utviklingsdirektør og klinikksjefer som ledende ansatte.
Sykehuset Telemark HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av
Nærings- og fiskeridepartementet 13. februar 2015) hvor hovedprinsippet er følgende:
Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2019
Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2019 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.
Sykehuset Telemark HF har i 2019 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.
Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2019 i hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i
regnskapsåret 2018.
Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 23. oktober 2019. Lønn og
godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at administrerende direktør inngår avtaler
om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og dekning av kostnader til pendling.
Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var lavere enn den gjennomsnittlige generelle lønnsveksten for
sykehuset i 2019.
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Note 21 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.
Transaksjoner med andre helseforetak i regionen er i hovedsak knyttet til følgende poster:
- kjøp og salg av helsetjenester (behandling og undersøkelser av pasienter fra et annet opptaksområde)
- kjøp av IKT-tjenester, HR-tjenester og forbruksmateriell av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner
HF
- kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF
- tilskudd fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF
Samlede driftskostnader knyttet til kjøp fra andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2019 724 millioner kroner,
hvorav kostnader direkte til morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 3 millioner kroner.
Samlede driftsinntekter knyttet til salg til andre foretak i helse Sør-Øst utgjorde i 2019 182 millioner kroner,
hvorav inntekter direkte fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 75 millioner kroner.
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Note 22 – Hendelser etter balansedato
Sykehuset Telemark HF
Styret bekrefter at årsregnskapet 2019 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.
Utbruddet av COVID-19 (Koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon.
Det er medio mars et raskt økende antall personer som har testet positivt på koronavirus i Norge og
mange ansatte på sykehuset er i karantene. Basert på dette og utviklingen i andre land ble
sykehusdriften vesentlig lagt om fra midten av uke 11 2020.
Formålet med denne var å forberede sykehuset på å håndtere en stor tilstrømming av pasienter som
ville trenge behandling på grunn av Koronavirus, herunder et stort forventet antall med behov for
intensivbehandling.
Tiltakene for å forberede og senere håndtere en situasjon med et stort antall korona-smittede
pasienter vil få stor betydning for måloppnåelsen på mange områder. Den økonomiske situasjonen i
2020 for Sykehuset Telemark forventes å bli betydelig påvirket.
Regnskapet for 2019 er ikke påvirket av disse hendelsene.
Fra årsskiftet og frem til regnskapsavleggelse er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig
betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.
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