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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING
1.

Innledning

1.1

Oppgaver og organisering

Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) er et helseforetak innen sykehusområdet
Telemark-Vestfold. STHF er eid av Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF).
Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus. Det største sykehuset ligger i Skien.
Dette har traumemottak og et bredt tjenestetilbud innen somatikk. I Skien har sykehuset
også sykehusavdelinger for psykisk helsevern og rusbehandling. På Notodden, Seljord
og i Porsgrunn er det distriktpsykiatriske sengeposter og polikliniske tilbud innen
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Sykehuset har også
polikliniske tilbud innen TSB og psykisk helsevern i Skien, på Stathelle og i Kragerø.
Dagsykehuset i Porsgrunn ivaretar planlagte dag- og polikliniske tjenester og drives i
tett samarbeid med sykehuset i Skien. Lokalsykehuset på Notodden har akuttfunksjoner
innen indremedisin, generell kirurgi og ortopedi. Ved dagsykehusene på Rjukan og i
Kragerø ytes dag- og polikliniske spesialisthelsetjenester innen både indremedisinske
og kirurgiske fag.
Pasientenes behov for spesialisthelsetjeneste legges til grunn for sykehusets samlede
virksomhet. Virksomheten drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-,
forskningspolitiske- og utdanningspolitiske mål. Helseforetaksgruppens samlede
målsetting, resultatkrav og rammer blir fastsatt gjennom lover, vedtekter, instrukser,
avtaler og beslutninger som blir truffet i foretaksmøter, samt gjennom tildelte
bevilgninger.
Sykehuset Telemark har flere regionale oppgaver. Sykehuset har en robust og allsidig
plastikkirurgisk avdeling, og delregionfunksjon og spesialkompetanse innen medisinsk
genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold er i samme sykehusområde og samhandler
om flere fagområder – blant annet om psykiatri, karkirurgi og mikrobiologi. Dessuten
har sykehusene felles AMK og pasientreisekontor.
Opptaksområdet for sykehuset dekker Telemark fylke med om lag 173.300 innbyggere
og 18 kommuner. Telemark fylke har et areal på totalt 15.299 kvadratkilometer.
Sykehuset har lokaliteter i Tinn, Seljord, Sauherad, Notodden, Skien, Porsgrunn, Bamble
og Kragerø. Hovedadministrasjonen ligger i Skien.
Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg og flere spesialfunksjoner fører til at det
kommer pasienter til sykehuset fra andre deler av landet. Betanien ivaretar
behandlingsansvaret innen øyefaget og reumatologi.
Budsjettet er på om lag 4 milliarder kroner og antall budsjetterte årsverk utgjør 2.920.
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Sykehuset Telemark ledes av administrerende direktør og er organisert i sju klinikker
og seks stabsområder:

1.2

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

Strategien for Sykehuset Telemark er en viktig rettesnor som skal danne grunnlag for
sykehusets prioriteringer og aktiviteter. Den 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 20202022 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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«Strategipyramiden» er bygget opp på følgende måte:

Strategi for 2020-2022

For mer informasjon om strategien vises det til strategidokumentet:
Sykehuset Telemarks strategi 2020 - 2022
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1.3

Mål for virksomheten

Sykehuset har også i år hatt fokus på omstilling og endring for å legge til rette for en
fremtidsrettet tilpasning av sykehusets drift. Sykehuset har jobbet mye med omstilling
de siste årene, men det er tydelige tegn på at det blir mer krevende å identifisere nye
tiltak for å løse sykehusets utfordringer. Endrings- og utviklingsarbeid er viktig fordi
sykehuset må, i større grad enn til nå, ha fokus på forberedelse til å levere
morgendagens helsetjeneste. Omstilling er krevende for organisasjonen. For å øke
endringstakten startet sykehuset opp et utviklingsprogram høsten 2018. Programmet
handlet ikke kun om økonomi, men også kvalitet og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og
ressursbruk. I programmet ønsket sykehuset blant annet å se på interne
arbeidsprosesser, organisering, hvordan medarbeiderne samarbeider og hvordan
sykehuset bruker ny teknologi.
Utviklingsprogrammets delprosjekter inngikk som aktiviteter i blant annet sykehusets
forbedringsarbeid, innfrielse av mål/krav i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst,
innfrielse av mål i sykehusets strategi samt som ledd i Utviklingsplan 2035.
Status på måloppnåelse er fulgt opp blant annet opp i månedlige dialogmøter mellom
administrerende direktør og klinikk- og stabssjefer, i ledermøter og av styret i
styremøter.
1.4

Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll

Hele organisasjonen involveres i praktiseringen av virksomhetsstyringen. Ulike råd,
utvalg og grupper arbeider kontinuerlig for måloppnåelse innen blant annet helse, miljø
og sikkerhet (HMS), kvalitet og pasientsikkerhet basert på gode beslutninger, kunnskap
og fakta, læringssløyfer og delingskultur.
Direktørens ledergruppe (bestående av administrerende direktør, klinikksjefer og
stabsdirektører) har møte hver annen uke.
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har møte om lag én gang per måned. Dette
utvalget er en viktig arena for kvalitetsarbeidet og læring på tvers mellom klinikkene.
Det er også etablert klinikkvise KPU.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i STHF. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og
nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
Administrerende direktør har dialogmøter med de hovedtillitsvalgte, samt
hovedverneombudet omlag hver fjortende dag, i tillegg til drøftingsmøter.
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark og ungdomsrådet har møter jevnlig. Rådene
omtales nærmere under punkt 1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte.
Sykehusets øverste beslutningsnivå er styret. Styret skal settes i stand til å ta kvalitativt
gode beslutninger og å etterspørre og få nødvendig informasjon, samt stille de krav til
administrasjonen som styret til enhver tid finner nødvendig for å nå overordnede mål og
krav. Brukerutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i styret. Styret har avholdt
syv møter og fire styreseminar og har følgende styremedlemmer:
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Per Anders Oksum, styreleder
Marit Kasin, nestleder
Folke Sundelin, styremedlem
Kari Dalen, styremedlem
Kristian Bogen, styremedlem
Ann Iserid Vik-Johansen, ansattvalgt styremedlem
Kristine Stranheim Sunde, ansattvalgt styremedlem
Kristian Wiig, ansattvalgt styremedlem

Noen av sakene som styret har behandlet:
 Virksomhetsrapporter herunder blant annet kvalitet og pasientsikkerhet,
korridorpasienter, ventetider, fristbrudd, sykehusinfeksjoner, avvik,
prioriteringsregelsen, sykehusets aktivitet og økonomi
 Årsberetning og årsregnskap, budsjett, økonomisk langtidsplan og investeringer
 Ambulanseplan 2035
 Utbygging somatikk Skien (USS)
 Sykehusets strategi 2020 – 2022
 Forskning
 Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser
 Tilsyn og revisjoner
 Helse, miljø og sikkerhet
 Oppdrag og bestilling 2019
 Årlig melding 2018
 Ny spesialistutdanning
 Brukerutvalget ved sykehuset, felles møte, oppnevning av medlemmer og
revisjon av mandat
 Forbedringsarbeid herunder arbeidet i Kirurgisk klinikk
 Sykehuset Telemarks fullmakter
 Samhandling herunder møte med representanter fra Notodden kommune
Som del av foretakets interne styring og kontroll, blir styret orientert om tilsynene som
ulike tilsynsmyndigheter gjennomfører i foretaket. Det informeres om tilsynene
resulterer i pålegg og hvordan disse følges opp for å sikre læring og forbedring. Følgende
tilsyn fremheves som begge er iverksatt på bakgrunn av varsel om alvorlige hendelser:
Statens helsetilsyn: Tilsyn på grunnlag av varsel om alvorlig pasienthendelse. Avvik som
gjelder at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp og at sykehuset ikke hadde lagt til
rette for forsvarlig selvmordsrisikovurdering, diagnostikk og behandling samt
mangelfull dokumentasjon. Avvik er fulgt opp, og det er redegjort for tiltak. Sykehuset
avventer endelig rapport fra Helsetilsynet.
Arbeidstilsynet: Tilsyn på grunnlag av varsel om alvorlig personellhendelse. Tilsynet
resulterte i pålegg som følge av mangelfull forebygging av vold og trusler. Pålegg er fulgt
opp, og tilsynet er delvis bekreftet lukket. Sykehuset avventer tilbakemelding på
resterende tiltak fra Arbeidstilsynet.
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1.5

Medvirkning fra brukere og ansatte

Samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombudet blir i hovedsak gjennomført i
overensstemmelse med prinsippene for medvirkning. Det er utfordrende å gjennomføre
dette på alle nivå i sykehuset. Sykehuset har egen retningslinje, for organisasjonsendringer og omstillingsprosesser som er utviklet i samarbeid med tillitsvalgte og
verneombud. Tillitsvalgte og verneombud deltar i styringsgrupper og prosjektgrupper
som gjelder utviklingsarbeid og organisasjonsendringer.
I Sykehuset Telemark er det en fast møtestruktur mellom sykehusets ledelse og
foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombud (HVO). Administrerende direktør har
faste møter med FTV/HVO. HR-direktør og økonomidirektør deltar også på disse
møtene ved behov. Fagdirektør, HR-direktør og klinikksjefer har i tillegg egne møter
med tillitsvalgte og verneombud.
Sykehuset Telemark har avtale om frikjøp av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte
som til sammen utgjør syvårsverk. De største arbeidstakerorganisasjonene har også
klinikktillitsvalgte. Sykehuset jobber kontinuerlig med skolering av sine lokale
verneombud. Vernetjenesten er organisert med verneombud i definerte verneområder,
og med et klinikkverneombud i hver klinikk. Leders HMS-ansvar og kravet om
involvering av verneombudet i arbeidsmiljøsaker inngår i lederavtalene på alle nivåer.
Hovedverneombudet deltar på møter med øverste ledelse på lik linje med
foretakstillitsvalgte, samt i separate møter ved behov.
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark HF
Brukerutvalget (BU) ved STHF skal være rådgiver og samarbeidspartner for ledelsen i
utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset, og bidra aktivt med brukerkompetanse i
planarbeidet og i aktuelle prosjekter. Brukerutvalget skal også koordinere og behandle
høringer som berører helsetilbudet, foreslå brukerrepresentanter til råd og utvalg, samt
bidra med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid. Brukerutvalget skal ta
initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende og være et forum for
tilbakemelding fra bruker-organisasjonene, pasienter og pårørende.
Brukerutvalget legger prinsipper for brukermedvirkning til grunn for sitt arbeid.
Prinsippene er vedtatt av Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Telemark HF.
Medlemmene av utvalget er valgt fra ulike brukerorganisasjoner i Telemark.
Utvalget har gjennomført seks møter og behandlet 48 saker.. Møtene har vært lagt til
direktørens møterom ved Sykehuset Telemark i Skien.
Deltakelse og medvirkning
 Brukerutvalget har vært representert på helseforetakets styremøter
 Brukerutvalgets leder og nestleder møter fast i kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalget
 Brukerutvalgets medlemmer har engasjert seg i prosjekter og arbeider der
brukermedvirkning har vært etterspurt (ca. 17 ulike prosjekter og utvalg).
 Brukerutvalget har vært representert på regional samling mellom ledere og
nestledere i brukervalg i HSØ og helseforetakene vår og høst
 Felles møte med styret i STHF i september
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Sammensetning av utvalget ved utgangen av året
 Rita Andersen, Psoriasis og Eksemforbundet Telemark (PEF), leder
 Sondre Otervik, A-larm, nestleder
 Gunn Ingeborg Kval-Engstad, FFO Telemark Ryggmargsbrokk- og
hydrocepalusforening
 Hanne Kittilsen, Kreftforeningen
 Olav Kristiansen, Prostatakreftforeningen (PROFO)
 Gun Inger Heibø, Multippel sklerose (MS)
 Vidar Bersvendsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 John Arne Rinde, Pensjonistforbundet i Telemark
 Anne Iversen, Norges Handikapforbund (NHF)
Noen saker som brukerutvalget har behandlet
 Kvalitet, pasientsikkerhet, korridorpasienter, ventetider, fristbrudd ,
sykehusinfeksjoner
 Regnskap og budsjett
 Prosjektene: Utbygging somatikk Skien (USS), Sykehusets strategi 2020 – 2022
og Ambulanseplan 2035
 Legemiddelsamstemming
 Digitalt innsyn i journal og logg
Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark
Ungdomsrådet ved STHF består av ungdommer som har erfaring som pasienter og/eller
pårørende i sykehus. Ungdomsrådet har to koordinatorer. Rådet har gjennomført seks
møter og behandlet 43 saker.
Rådets verdier er åpenhet og gjensidig respekt og rådet skal bidra til å sikre god
brukermedvirkning for unge ved helseforetaket. Medvirkningen skal skje på
ungdommenes premisser og rådet skal fremme synspunkter og saker, som kan bidra til
å forbedre pasienttilbudet for unge brukere. Ungdomsrådet skal likestilles med brukerutvalget vedrørende involvering og inkludering.
Deltakelse og medvirkning
 Regional samling med ungdomsrådene i Helse Sør-Øst RHF
 Landskonferanse for ungdomsråd «Camp Revolution 2019»
 Introduksjonskurs for nyansatte ved sykehuset
 Høringsgruppe vedr prosjekt Utbygging somatikk Skien
 Digitalt innsyn i journal og logg
Sammensetning av rådet ved utgangen av året
 Hanna A.W. Thorsen, leder
 Ada-Marie Riis, nestleder
 Preben Myhre
 Sebastian Gundersen
 Oda Skretteberg
 Niclas Lindquist Haugen
 Karoline Sørensen Håstul
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Noen saker som ungdomsrådet har behandlet
 Presentasjon av ungdomsrådet rundt på sykehuset og på sykehusets nettside
 Universell utforming
 Samvalg
 Mediehåndtering
 Større variasjon og mer spennende mattilbud for barn/unge
 Bedre overgang fra barn til voksen avdeling
 Bidrag til gaver på UPS (Ungdomspsykiatrisk senter)
 Barn som pårørende til kronisk syke
 Utbygging somatikk Skien
2.

Vurdering av virksomheten

2.1

Positive resultater og uløste utfordringer

Historisk sett har Telemark hatt et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester. Årsaken til
det høye forbruket knyttes til demografiske forhold med mange eldre, tidligere stor
industriell virksomhet i fylket, samt noe lavere utdanningsnivå i befolkningen.
Forbruket korrigert ned de siste årene og ligger nå relativt marginalt over hva
behovsindeksen skulle tilsi.
Generell lav befolkningsvekst, økende andel eldre i fylkets befolkning og økte
forventninger til helsetjenestene forventes imidlertid å gi sykehuset fortsatt økonomiske
utfordringer i årene som kommer. Sykehuset har de siste årene hatt en positiv
produktivitetsutvikling totalt sett, men har fremdeles behov for forbedringer for å
nærme seg de beste i foretaksgruppen. Dette betyr at sykehuset framover må utvikle
tjenestetilbudet slik at mer helse skapes for de pengene som sykehuset har til
disposisjon. Det er i tillegg nødvendig å bedre investeringskraften for å bedre
bygningsmessige forhold og øke investeringene i medisinsk teknisk utstyr.
Selv om det enda er en stund til at stråleterapien er i gang i Telemark, jobber sykehuset
systematisk med å bygge opp kompetansen som må være klar når den nye stråleenheten
settes i drift. To strålevernterapeuter er ferdig med sin utdannelse, og i løpet av 2020 vil
så mye som fire nye kreftspesialister være på plass. Medisinsk fysiker ble ansatt for et år
siden, og er en del av den faglige opprustningen.
På få år har Sykehuset Telemark gått fra svært få kreftleger og vansker med å rekruttere,
til å bli stadig mer attraktivt for en legegruppe det er konkurranse om i sykehus-Norge.
Dette er resultatet av langsiktig og planmessig jobbing. I løpet av 2020 vil det også bli
ansatt en onkolog med god erfaring innen stråleterapi, noe som indikerer at den nye
tjenesten er rekrutteringsfremmende.
Styret i Sykehuset Telemark ba om å få en prinsipiell styresak for ambulansedriften ved
Sykehuset Telemark HF til behandling i god tid før avtaleperioden for ambulansestasjonene utløper i 2020. Arbeidet ble organisert i prosjekt “Ambulanseplan 2035”.
Utkast til Ambulanseplan 2035 var høsten 2018 ute på høring og styret godkjente
planen i møte februar 2019.
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Sykehuset startet innføringen av Metavision i fjor, som et bidrag til kvalitet og
pasientsikkerhet. Løsningen ble innført stegvis på avdelingene ved sykehuset og
utrullingen var ferdig i juni i år.
I Kirurgisk klinikk har sykehuset har satt i gang et større forbedringsarbeid, hvor
målsettingen er å gjennomgå hele verdikjeden fra planlegging operasjon til overføring til
sengepost. Forbedringsarbeidet er organisert som et prosjekt, hvor hensikten er å
forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen, forbedre arbeidsmiljøet og sikre en mer
effektiv ressursbruk. Prosjektet bygger på et analysearbeid gjennomført før sommeren,
hvor det ble avdekket betydelig forbedringspotensial i kapasitetsutnyttelsen. På
bakgrunn av dette ser sykehuset muligheter for å hente ut kvalitative og kvantitative
gevinster. En av hoved-observasjonene var at det manglet en helhetlige planlegging og
at man ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til pasientbehovene. Prosjektet vil strekke seg
frem til sommeren 2020.
I Sykehuset Telemark arbeides det med ulike prosjekter for å sikre god og fremtidsrettet
Helsetjenester hvorav akuttkjedeprosjektet er et godt eksempel. Prosjektet er et
samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark HF og alle kommunene i fylket.
Målet er Norges beste akuttkjede. Det er utviklet flere praktiske samhandlingsverktøy
for å hjelpe alle involverte til å få en bedre tillit og annerkjennelse av hverandre, til
pasientens beste.
Rekruttering og kompetanse
Sykehuset har hatt 15 deltakere på Helse Sør-Øst sitt ledermobiliseringsprogram.
Programmet pågår inn i 2020, og har blitt svært godt mottatt.
Sykehuset har gjennomført lokal lederutvikling for to klinikker (Kirurgisk klinikk, Akuttog beredskapsklinikken), hvor evalueringen fra deltakerne viser stor nytteverdi.
Rekruttering er fremdeles utfordrende inne flere fagområder, og tilgangen på kvalifisert
søkere er for lav. Utfordringene er spesielt knyttet til enkelte lokasjoner og områder som
radiologi, psykiatri og spesialsykepleiere. Sykehuset har generelt god tilgang på søkere
til stillinger som lege i spesialisering, men har større rekrutteringsutfordringer til
enkelte overlegestillinger.
Andelen deltidsansatte er på ca. 37 prosent.
Tilgjengelighet og kvalitetsarbeid
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. 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. Dette er resultat av målrettet
innsats.
De korte ventetidene i psykisk helsevern og rus bidrar til at ventetidskomponenten i
prioriteringsregelen er oppfylt. For BUP er også aktivitets- og bemanningskomponenten
oppfylt.
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
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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.
Andel pasienter med passert planlagt tid (løftebrudd) var ved utgangen av året 8.2
prosent. Dette er en svak økning. 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
betydelig. På systemnivå er nettverket for pasientadministrative saker (PASK) og
sertifiseringsprogrammet for merkantilt personell etter modell fra Oslo
universitetssykehus nyttige tiltak.
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.
Korridorpasienter har variert mellom en og to prosent, hvilket er noe høyere enn året
før. Utfordringen har i hovedsak vært knyttet til indremedisinske pasienter og
utfordringer med å få flyttet de som er utskrivningsklare over til kommunen. I tillegg til
at det er etablert dialog med kommunene er det satt i gang tiltak internt for å utnytte
den totale sengekapasiteten på en best mulig måte.
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, 4,4prosent, 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.
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, gynkreft og lungekreft. Lungekreftforløpet i sykehuset valgt ut som et av fokusområdene for
Regionalt innsatsteam (RIT) i 2020.
Forskning
I 2019 har forskere ved STHF vært medforfattere på 56 vitenskapelige publikasjoner
som gir uttelling i inntektsmodellen for forskning. Dette er flere artikler enn tidligere år.
Sykehuset hadde ingen doktorgrader i 2019, 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 i år
sammenliknet med tidligere år.
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Omdisponering av forskningsmidler resulterte i en rekordstor intern utlysning av 5.5
millioner kroner til pågående og nye forskningsprosjekter ved sykehuset for 2020.
Søknadene om de interne forskningsmidlene ble vurdert av en ekstern
bedømmelseskomite og forskningsutvalget ved sykehuset og 4,8 mill av den søkbare
potten ble fordelt til syv PhD-prosjekter, ett forskerstipend (postdoktorprosjekt) og to
prosjekter i kategorien åpen prosjektstøtte. I tillegg har sykehuset fordelt 500 000 av
forskningsmidlene til samarbeidsprosjekter med Sykehuset i Vestfold til tre
forskningsprosjekter. Ingen forskningsprosjekter ble tildelt midler fra de regionale eller
strategiske forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst, Extrastiftelsen helse og rehabilitering
eller Norsk forskningsråd. Barne- og ungdomsklinikken har fått gjennomslag for
finansiering av to forskningsprosjekter tilknyttet Helse Sør-Øst sitt forbedringsprosjekt
innen bare- og ungdomspsykiatri.
I 2019 har sykehuset nådd en viktig milepæl ved at tre av sykehusets forskere vil få
akademiske toppstillinger ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Sykehuset har
også fått på plass en akademisk toppstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dette har
vært en viktig målsetning i flere år for å styrke veiledningskompetansen og
forskningsgruppene lokalt.
Forskningsavdelingen jobber fortsatt sammen med personvernombudet og
informasjonssikkerhetsansvarlig 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. Arbeidet er tidkrevende og vil kreve mer ressurser til forskningsstøtte.
Samhandling med kommunene
Det er avholdt regelmessige møter mellom administrerende direktør,
rådmennene og tillitsvalgte i de 18 Telemarkskommunene. Fylket er delt inn i 3 områder
og «Grenlandssamarbeidet» har en litt løsere struktur enn de øvrige områdene. Dette
etter ønske fra kommunene i Grenland. Regelmessige møter har også vært avholdt på
klinikksjef og kommunalsjefsnivå. På det kliniske/utøvende nivå har det vært avholdt
møter ved definerte behov.
Eksempler på samhandling:
 Likemanns prosjektet med ti samhandlende aktører innen rus og avhengighet.
Gode erfaringer med null tilbakefall hos deltakere i prosjektet- og 80 prosent av
deltakerne er i jobb / skole /aktivitet.
 Akuttkjedeprosjektet med deltakelse fra kommunene og andre
samarbeidspartnere. Felles samhandlingsverktøy brukes nå over
forvaltningsnivåene og det arbeides med implementering i 16 kommuner i
Telemark. Psykisk helse og rus har i år blitt et delprosjekt innen akuttkjeden.
 Erfaringsseminarer for bruk av de kommunale ø-hjelpsenger innen rus og
psykisk helse og for bruk av de kommunale ø-hjelpsengene innen somatikk
 Erfaringsseminar for alle kommunene innen digital samhandling og planer for
videre utrulling
 Kompetansenettverk innen digital samhandling
 Samarbeidsfora innen psykisk helse rus og avhengighet
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Kommuneoverlegeforum i Telemark i drift sammen med praksiskonsulentordningen (PKO) og klinikksjefer ved sykehuset
Fastlegeforum i Vest-Telemark hvor aktuelle spesialister fra sykehuset blir
invitert.
Team fra Notodden sykehus har vært ute på fastlegekontor i opptaksområdet
Fagdag innen antibiotika bruk for kommunalt ansatte sykepleiere
Kurs innen dekontaminering hvor alle kommuner og legekontor ble invitert
Et eget samarbeidsutvalg er etablert for å se på samarbeidsarena mellom
fastleger og sykehusleger. Det er utarbeidet anbefalinger som nå er kjent i
kommuner, hos avtalespesialistene og på sykehuset
Ytterligere desentralisering av dialysetilbud
Kommunene er fortsatt med å delfinansierer ambulerende palliasjonslege
Dialogmeldinger mellom sykehusleger og fastleger kom på plass i slutten av året
Felles Rådmannsmøter / utvidet overordnet samarbeidsutvalg for hele
Telemark

Også på individnivå er det fokus på god samhandling mellom fastleger/kommune og
behandlere i spesialisthelsetjenesten. Målsettingen er å skape helhetlige og godt
koordinerte pasientforløp. Sentrale tema er behandlingsplan og videre oppfølging av
pasienten, samt legemiddelbruk.
Det er fortsatt lite bruk av kommunale ø-hjelp senger innen psykisk helse og rus og det
er utfordringer med overliggerproblematikk i perioder.
Sykehuset Telemark har praksiskoordinator og to praksiskonsulenter, en i somatikk og
en innen psykisk helse. Disse jobber med å forbedre kommunikasjon og praksis i
grensesnittet mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten
Økonomiske forhold
Sykehuset har også i år arbeidet med forbedringstiltak og omstilling i klinikkene. Dette
arbeidet har i tidligere år i stor grad vært koblet til reduksjon i bemanning. I 2019 har
sykehuset erfart at det har vært krevende å opprettholde effekter av dette
effektivitetsarbeidet i klinikkene over tid og har derfor økt innsatsen inn mot andre
forbedringsområder. Det har vært gjennomført et stort kartleggingsarbeid for å
identifisere områder og tiltak for bedret pasientflyt i somatikken. Dette arbeidet har
involvert et stort antall ansatte og viser store muligheter for å redusere ventetider,
utnytte ansattes tid bedre, fjerne unødvendige oppgaver, redusere stress for ansatte og
styrke pasientsikkerheten. Forbedringsarbeidet viser også muligheter for å øke aktivitet
og dermed sykehusets inntjening.
Sykehuset Telemark oppnådde i 2019 et overskudd på 31 millioner kroner, noe som er 1
million kroner bedre enn med budsjett og en forbedring på 22 millioner kroner fra
2018. De viktigste faktorene bak resultatutviklingen er økte polikliniske inntekter, høye
salgsinntekter for laboratoriet og røntgen samt lavere kostnader ved kjøp/salg av
helsetjenester. Samtidig opplever sykehuset at økonomien fortsatt utfordres blant annet
av økte kostnader til behandlingshjelpemidler, kostbare medikamenter, fritt
behandlingsvalg innen rus og psykiatri, flere ambulanseoppdrag, høye kostnader til
innleie og overtid samt lav vekst i DRG-aktivitet.
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Bedrede økonomiske resultater har gitt sykehuset mulighet til å øke investeringer og
vedlikehold i 2019. Det er imidlertid fortsatt store behov og derfor nødvendig med
grundige prioriteringer for å sikre riktig bruk av disse midlene.
Det er fortsatt behov for produktivitetsforbedring i årene fremover og sykehuset vil i
2020 fortsette arbeidet med forbedringstiltak i klinikkene. I tillegg til dette blir det
startet opp flere sykehusovergripende forbedringsprosjekter, blant annet knyttet til
forbedret pasientflyt og optimal ressursutnyttelse på tvers av fag og funksjoner på
sykehuset.
2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering
Styret er generelt godt fornøyd med resultatene i de medisinskfaglige måleparameterne.
På mange områder skårer sykehuset godt sammenlignet med andre helseforetak, selv
om det fremdeles er potensial for ytterligere forbedring innen enkelte fagområder.
Spesielt gjelder dette ventetider og fristbrudd i somatikken. Nivået på fristbrudd er
fremdeles for høyt innenfor noen fagområder.
Det er gledelig å konstatere at det fortsatt er god utvikling på ventetider i
voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
Antallet pasienter som har ventet mer enn ett år er nå stort sett begrenset til plastikkkirurgi og forventes ytterligere redusert i 2020 fordi operasjonskapasiteten innen
kroppsformende kirurgi er økt.
Når det gjelder pakkeforløp kreft har sykehuset en høy andel pasienter inn i forløpene,
og andelen pasienter som er behandlet innen standard forløpstid ligger godt over
målsettingen. Det registreres imidlertid store variasjoner innen de ulike fagområdene og
det er derfor fremdeles en viktig jobb å gjøre for å forbedre resultatene innen noen fag.
Det registreres generelt en god utvikling på postoperative infeksjoner. Generelt jobbes
det godt med smittevern og med antibiotika styringsprogrammet.
Korridorpasienter har økt noe igjen i år etter at det de senere årene har vært en svært
god utvikling. Noe av utviklingen skyldes en betydelig økning i antall «overliggere» fra
Skien kommune.
Prioriteringsregelen oppleves som krevende og sykehuset har samlet sett ikke oppnådd
målsettingen. Sykehuset er imidlertid godt fornøyd med arbeidet som er gjort for å
redusere ventetidene i psykiatrien.
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
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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.
Det er fremdeles utfordringer med Kirurgisk klinikks aktivitet på Notodden sykehus,
spesielt innen ortopedi hvor målet er å øke aktiviteten ved at flere pasienter fra andre
deler av opptaksområdet behandles ved dette sykehuset.
Styret er fornøyd med sykehusets positive utvikling i økonomien og for tredje året på
rad registrerer man 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 RHF’et 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.
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.
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 STHF
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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DEL II:
3.

RAPPORTERINGER

Oppfølging av styringsbudskap fra tidligere år

Årlig melding 2018 fra Sykehuset Telemark HF ble behandlet i sak 3: Årlig melding
2018, jf. vedtektene §§ 6 og 14 i foretaksmøte 20. mai 2019. Foretaksmøtet viste i
saken spesielt til helseforetakets resultatoppnåelse for styringsbudskapene:
 Pakkeforløp kreft
 Reduksjon av unødvendig venting
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Korridorpasienter
I vedtaket fra foretaksmøtet ble det presisert at:
Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuset Telemark HF innrettes slik at
gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for
2019.
3.1

Reduksjon av unødvendig venting

Sykehuset har arbeidet med å redusere unødvendig venting og målkravet for ventetider
både i psykisk helsevern voksne (PHV), tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og i
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er nådd i 2019.
Ventetiden i PHV er redusert fra 43 dager i 2018 til 36 dager i 2019. For tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetiden 30 dager i 2018 mot 29,5 dager i 2019.
Ventetid i BUP ble redusert fra 41 dager i 2018 til 39,6 dager i 2019.
Kravet er at gjennomsnittlig ventetid i 2019 skal være under 40 dager for psykisk
helsevern voksne, barn og unge og 35 dager for TSB.
For å redusere ventetiden ønsker BUP å ta inn pasienter så raskt som mulig, uavhengig
av faglig anbefalte frister. Det er også satt av særskilte timer for førstegangssamtaler, og
ved avbestillinger og forfall blir det jobbet systematisk med å ta inn andre pasienter
raskere enn avtalt, dersom det er mulig utfra behandlingsbehov og behandler. For å
sikre aktivitet, anvendes sekretærstyrte timebøker. Nytt personell blir tilsatt så snart
det lar seg gjøre ved permisjoner og vakanser, og nye ansatte får veiledning og
opplæring slik at de kan ta inn pasienter så raskt som mulig.
Det er også jobbet med å effektivisere møtevirksomheten. Søknader om kurs og andre
kompetansehevingstiltak blir kritisk vurdert.
Sykehuset har ikke klart å redusere ventetiden i somatikken. Ventetiden økte fra 55,7
dager i 2018 til 58 dager i 2019.
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3.2

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Målet om høyere vekst innen PHV og TSB for poliklinisk aktivitet er oppfylt for BUP, men
ikke for VOP og TSB. Aktiviteten hittil i år har vært lavere innen PHV og TSB
sammenlignet med 2018. Årsaken er store rekrutteringsutfordringer i terapeutstaben.
3.3

Korridorpasienter

Sykehuset har ikke oppnådd målsettingen om ingen korridorpasienter og har hatt flere
korridorpasienter i år enn i 2018. Sykehuset har hatt en utfordrende situasjon med
mange utskrivningsklare pasienter. Det ligger ikke an til en rask løsning, men sykehuset
har en konstruktiv dialog med kommunene. Utfordringsbildet er særlig stort i Skien
kommune.
Sykehuset har klart å utnytte kapasiteten i avklaringsenheten i akuttmottaket i større
grad enn før, og slik det er ønsket. I perioder med mange innleggelser er det innført
daglige fellesmøter mellom ansvarlige på ulike sengeposter for å sikre best mulig
pasientflyt og utnyttelse av samlet sengekapasitet.
4.

Oppfølging av styringsbudskap for 2019

4.1

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

4.1.1

Gjennomsnittlig ventetid

Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2018. Under 55 dager i alle
helseforetak innen 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50
dager i alle regioner.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Sykehuset Telemark har ikke nådd målsettingen om at gjennomsnittlig ventetid skal
reduseres sammenliknet med 2018. Gjennomsnittlig ventetid er 57 dager, mens målet
var 55 dager.
Innen spesialitetene er det plastikkirurgi, øre-nese-hals, nevrologi og ortopedi som har
lengst ventetider. Sykehuset øker kapasiteten på plastikkirurgi fra januar 2020 på
Notodden sykehus. Innen nevrologi blir det jobbet med å korte ned ventelistene blant
annet gjennom utstrakt bruk av telefonkonsultasjoner til kontrollpasienter. Legenes
timebøker er også vesentlig framskrevet. Innenfor øre-nese-hals arbeides det med
planlegging og logistikk.
Psykisk helsevern og TSB har ventetider som er innenfor målene på 40 dager innen
VOP/BUP og 35 i TSB. Selv om det er mange ubesatte stillinger, har VOP redusert sin
ventetid med hele sju dager. Sammenliknet med fjoråret er ventetidene redusert med
16,8 prosent i VOP, 3,8 prosent i BUP, og 1,3 prosent innenfor TSB.
Det er jobbet systematisk med henvisningene. Pasientlogistikk og ventelistefokus vil
prege virksomhetsstyringen også fremover.
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4.1.2

Overholdelse av pasientavtaler

Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2018.
[Tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og
tjenestestartdato (dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet
gjelder for sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra
NPR. Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med
2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 prosent av
avtalene. Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes.
[Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av totalt antall planlagte
pasientkontakter. Må måles med samme uttrekksdato som året før.]
Det vises til Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av
statlige selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre planleggingssystemer og
administrasjon fører til bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får
time innen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i Riksrevisjonens
undersøkelse.
Pkt. 1
Median tid til tjenestestart er 53 dager for STHF per andre tertial i 2019. Dette er en
reduksjon på to dager fra tilsvarende tidspunkt i 2018.
Pkt. 2
Per november 2019 ble 91,2 prosent av tidspunkt for pasientavtaler ved STHF
overholdt. Tilsvarende tall per november 2018 var 91,1 prosent *. Måloppnåelsen har
variert gjennom året. Øre-nese-hals er det fagområdet som har størst utfordringer (75
prosent). Deretter følger fagområdet gastromedisin (82 prosent). Det har vært fokusert
på å rydde i ventelister, samt å forbedre planlegging og logistikk.
*I Årlig melding 2018 rapporterte sykehuset et langt høyere tall. Da ble det brukt en
beregningsmetode som avvek fra det som brukes regionalt. Dette er endret i 2019.
Pkt. 3
Sykehuset har jobbet med planleggingsprosesser og optimal bruk av ressurser i
forbedringsprosjektene som er beskrevet under 4.1.5. I tillegg til de nevnte prosjektene i
ortopedisk poliklinikk og for operasjon, pågår det forbedringsarbeid i utvalgte
poliklinikker (blant annet mage-tarm og endokrinologi). Det er også et eget prosjekt for
akuttpsykiatriske sengeposter og for radiologi.
4.1.3

Kreftbehandling

Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26
kreftformene skal være minst 70 prosent. Variasjonen mellom helseforetakene skal
reduseres.
[Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper)
innen maksimal anbefalt forløpstid. Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start
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av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling, som er
innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft,
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft
hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft,
bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi,
galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft,
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. Datakilde er Helsedirektoratet som
publiserer dette tertialvis.]
Resultater per 11 måneder
Gjennomsnittstall viser at 80 prosent av nye pasienter blir inkludert i pakkeforløp. I
kreftpakkeforløp ble 74 prosent av pasientene behandlet innen standard forløpstid.
Urologi har en svært god utvikling. I kreftpakkeforløp ble 91 prosent av pasienter med
blærekreft har i perioden januar–november blitt behandlet innen standard forløpstid.
Andelen for nyrekreft er 80 prosent, testikkelkreft 75 prosent, mens prostata har 61
prosent.
Sykehuset har hatt høyt fokus på prostatakreft fra medio 2017, og statistikken har siden
den gang vist en positiv utvikling. På brystkreft har 83 prosent blitt behandlet innen
standard forløpstid.
Sykehuset har få pasienter innen gynekologisk kreft, og det har vært utfordringer med
måloppnåelse. (35 prosent for eggstokkreft, 25 prosent for livmorhalskreft, 57 prosent
for livmorkreft.) Her foregår behandlingen sentralt, og sykehuset har relativt liten
påvirkning på tempo. Forløpskoordinator og kreftkoordinator jobber aktivt for å bedre
samhandlingen.
For føflekkreft blir 93 prosent av pasientene behandlet innen standard forløpstid, og
hele forløpet utføres ved STHF. For lungekreft er 54 prosent av pasientene behandlet
innen standard forløpstid hittil i år. Fra uke 37 fikk sykehuset tilgang til PET ved
Sykehuset i Vestfold, og ventetiden her er kort.
Innen hematologi blir 80 prosent av pasientene med lymfomer og 80 prosent av
pasientene med myelomatose behandlet innen standard forløpstid.
For tykk- og endetarmkreft er 91 prosent av pasientene inkludert i pakkeforløp. Ut fra
Helsedirektoratets statistikk er kun 59 prosent av pasientene behandlet innen standard
forløpstid. De svake resultatene blir drøftet i de aktuelle fagmiljøene for å se hvor i
forløpet forsinkelsene oppstår.
Strukturerte forløpsgjennomganger med forløpseiere er under planlegging. Målet er at
det skal redusere variasjonene i behandlingstid på de ulike pakkeforløpene.
Kvalitetssikring/utvikling knyttet til medikamentell kreftbehandling
Det er etablert gode system for å sikre korrekt bruk av dyre medikamenter. Informasjon
fra nye metoder blir implementert hurtig i aktuelle fagmiljøer. Behov for unntak eller
off-label blir alltid diskutert i kollegiet og med leder og fagdirektør. Etterlevelse av LISanbefalinger blir fulgt tett opp. For virkestoffene rituksimab og trastuzumab har
etterlevelsen vært 100 prosent.
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Sykehuset er nå i prosjektfase for medikamentell kreftbehandling i Tokke og Vinje.
Implementeringen starter på nyåret 2020. Dette vil gjøre at flere slipper lang reisevei for
å få lindrende og livsforlengende behandling. Ambulant palliativt team vil aktivt delta
for å sikre trygghet for både pasient, pårørende og aktuelt personell.
4.1.4

Behandling av hjerneslag

Minst 60 prosent av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får
denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Av Sykehuset Telemarks pasienter med hjerneslag fikk 20 prosent av pasientene
trombolysebehandling og 72,5 prosent av disse fikk trombolyse innen 40 minutter etter
innleggelse. Sykehuset har dermed oppnådd kravet om minst 60 prosent av pasienter
med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne behandlingen innen 40
minutter etter innleggelse
Det har gjennom flere år vært jobbet godt med området hjerneslag på Sykehuset
Telemark og sykehuset har en egen slagenhet. Enheten rapporterer jevnlig tall for de
ulike kvalitetsindikatorene som er oppgitt i Hjerneslagsregisteret. Følgende tall er
basert på de siste 12 måneder (også noen tall fra desember 2018):








94 prosent av pasientene ble innlagt direkte i slagenheten
95 prosent av pasientene fikk en svelgfunksjonsvurdering under innleggelsen
95 prosent ble skrevet ut med antitrombotisk behandling
79 prosent ble utskrevet med antikoagulasjon
62 prosent med et blodtrykksmedikament
84 prosent av pasientene under 80 år fikk kolesterolsenkende behandling
44 prosent har fått kontroll på poliklinikken etter tre måneder

Pakkeforløp fase 2 ble igangsatt i november 2019 (foreløpig ikke tall for dette), og
sammen med fase 1 representere dette et helhetlig pakkeforløp fra symptomdebut med
videre oppfølging og rehabilitering etter et hjerneslag. For 2019 var det 152 pasienter
med hjerneslag/hjerneblødning som ble registrert i et pakkeforløp (pr januar 2020,
komplette tall for 2019 er ferdig registrert ved utgangen av februar 2020). Totalt 190
pasienter ble registrert inn i sykehuset med diagnosekode I.161*, I.163*, (I.164*).
Tallene som blir rapportert har en statistisk variasjon som er forventet ut fra
innbyggertall/nedslagsfelt. Det totale innbyggertallet utgjør ikke et veldig stort volum.
Sykehuset er opptatt av både tidsfaktoren (fra dør til nål) og kvaliteten i den
behandlingen som slagenheten gir.
Ved bytte i personalet er det viktig å holde prosedyrer kjent gjennom simulering, trening
og undervisning. Poliklinikken jobber også med å bedre tallene på tremånederskontroller etter hjerneslag. Det er korte liggetider i slagenheten og pasientene får et
ambulant tilbud i etterkant.
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4.1.5

Uønsket variasjon

Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet,
kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifisere:
 minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke
faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder.
 minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre
helseforetak som har bedre måloppnåelse.
Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse
Sør-Øst RHF er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i
arbeidet innen 1. november 2019.
Ref. tilbakemelding til Helse Sør-Øst RHF per 1. oktober 2019.
Sykehuset Telemark har høy måloppnåelse på forløpstider for pakkeforløp kreft.
Faktorer som har bidratt til måloppnåelse er prioritering av pasientene, forbedret
logistikk, tverrfaglig samarbeid og dedikerte forløpskoordinatorer.
Sykehuset Telemark har valgt «Variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i
ortopedisk poliklinikk» som et forbedringsområde. Bakgrunnen er utfordringer i
måloppnåelse. (Gjennomsnittlig ventetid, fristbrudd, passert planlagt tid,
planleggingshorisont, aktivitet og DRG).
Tiltaksplanen omfatter blant annet
 kapasitetsplanlegging ut fra pasientstrømmens behov
 redusere variasjon i antall leger på poliklinikk
 riktig bruk av LIS1 på poliklinikk
 redusere variasjon i faglig vurdering av henvisning
 lik forståelse av tentativ dato og frister
 bedre informasjon til pasienten
 redusere manuelt arbeid for sekretærene (mye ryddejobb på grunn av feilbruk av
DIPS)
 bedre daglig avklaring med lege og sykepleier før og gjennom dagen
 rolleavklaringer
 riktig oppgavefordeling mellom yrkesgrupper
 hvilke yrkesgrupper gjør hvilke kontroller
 lik registreringspraksis til kontroll
 bedre bruk av system for planlegging (DIPS, GAT)
Det andre utvalgte området er «Variasjon i operasjonsplanlegging i Skien og Porsgrunn.
En intern utredning har vist liten kontinuitet i pasientforløpet og stor og uønsket
variasjon i alle ledd.
Følgende målområder er definert:



redusere ventelister til operasjon
redusere pre-operative liggetider
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sikre mer effektiv ressursbruk
forbedret resultat på kvalitetsmål som antall korridorpasienter
strykninger
infeksjoner
løftebrudd og fristbrudd til operasjon
økt faglig standardisering og samordning på tvers av fagmiljøene
økt teamfølelse og forbedret arbeidsmiljø
økt datakvalitet og forbedret virksomhetsstyring

Det pågående forbedringsprosjekt vil fortsette frem til sommer 2020.
4.2

Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Helseforetaket skal i 2019 redusere gjennomsnittlig ventetid til under 40 dager innen
PHBU og PHV, og under 35 dager i TSB.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Helseforetaket skal i 2019 redusere avvisningsrater ved poliklinikkene innen psykisk
helsevern.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Punktene over besvares samlet
Målkravet for ventetider er oppnådd Ventetiden for PHV var 35,8 dager, for TSB var den
29,5 dager og for PHBU var den 39,6 dager.
Målkravet om reduksjon i avslagsrater ved poliklinikkene innen psykisk helsevern er
ikke innfridd. Avvisningsraten ved poliklinikkene i psykisk helsevern for voksne var
25,4 prosent, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn i 2018. Ved poliklinikkene for psykisk
helsevern barn og unge var avvisningsraten 14,2 prosent. Dette er en økning på 8,5
prosent fra 2018. Til tross for økningen er avvisningsraten den laveste i Helse Sør-Øst.
Sykehuset samarbeider med praksiskonsulent for å få fastleger til i skrive bedre
henvisninger og henvise de «riktige» pasientene. Kommunikasjonen med fastlegene ser
ut til å ha blitt bedre og enklere etter innføringen av dialogmeldinger i slutten av
november, og dette er en løsning som blir brukt av både fastleger og ansatte ved
sykehuset. Prioriteringsveilederen blir benyttet, og avslagene er faglig begrunnet.
Fastleger får veiledning, og praksiskonsulent og fagsjef for PHBU deltar i
allmennlegeutvalg i de største kommunene hvor også henvisningspraksis er tema. Barne
og ungdomsklinikken prøver ut en ordning med felles inntaksteam for å redusere
variasjon i avslag.
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4.2.1

Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på
regionnivå

Det skal på regionnivå være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for
somatikk. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal
prioriteres innen psykisk helsevern. Dette måles ved gjennomsnittlig ventetid (som
årlig gjennomsnitt), kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon
synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Det skal
være prosentvis større økning i kostnader og aktivitet. Gjennomsnittlig ventetid
skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for
psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 35 dager for TSB i 2019. Innen 2021
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn
og unge og lavere enn 30 dager for TSB.
[Datakilde for gjennomsnittlig ventetid: Helsedirektoratet. Datakilde for kostnader: de
regionale helseforetakenes regnskap. Datakilde for polikliniske opphold:
Helsedirektoratet (ISF).]
Sykehuset Telemark har hatt høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for
somatikk for kravet om gjennomsnittlig ventetid. På kostnadssiden er målet nådd for
BUP og TSB, men ikke for VOP, men på aktivitetssiden er målet kun nådd for BUP.
I tabellen under er felt med grønt markert for områder med måloppnåelse:

Ventetid
Somatikk
BUP
VOP
TSB

Aktivitet
Somatikk
BUP
VOP
TSB

Kostnader
Somatikk
BUP
VOP
TSB

(i antall 1000)

2018
55,70
41,17
42,98
29,92

2019 Endring
57,98
4,1 %
39,60
-3,8 %
35,76
-16,8 %
29,53
-1,3 %

2018
165 846
27 451
51 405
12 349

2019 Endring
168 047
1,3 %
28 760
4,8 %
49 840
-3,0 %
11 197
-9,3 %

2018
2 111 661
109 665
472 953
64 932

2019 Endring
2 239 503
6,1 %
118 448
8,0 %
466 625
-1,3 %
85 718
32,0 %
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Sykehuset har høy aktivitet per behandler i psykiatrien. I Samdata for 2018 fremgår det
at psykisk helsevern voksen (VOP) i Sykehuset Telemark har høyere aktivitet enn
sammenlignbare helseforetak. Fagårsverkene innen VOP ved STHF utfører 8 prosent
flere konsultasjoner enn Jæren DPS, og 16 prosent flere konsultasjoner enn fagårsverk
ved Sørlandet-, Innlandet- og Vestfold sykehus. Den største utfordringen for sykehuset i
å nå målet om aktivitet skyldes at VOP i Sykehuset Telemark har mange vakante
stillinger. Hovedtiltaket er å rekruttere og/eller utdanne flere behandlere. Det har
vært arbeidet med en handlingsplan i psykiatrien på dette området i år.
4.2.2

Pakkeforløp psykisk helsevern

Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn
og unge skal være minst 80 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk
helsevern barn og unge skal være minst 80 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern
voksne skal være minst 80 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk
helsevern voksne skal være minst 80 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Informasjon for alle punktene over
Seks pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført i løpet av året. Det har vært
utfordringer i implementeringsfasen av pakkeforløp, da spesielt med å etablere gode
rutiner for koding. Forløpskoordinator er etablert i psykisk helsevern, og disse er rundt
på alle seksjoner og følger opp sekretærer og behandlere i koding. Det sendes ut
månedlig oversikt på dashbord til ledere med informasjon om status pakkeforløp på
deres seksjon. Det arbeides også med kvalitetssikring og etterregistrering av
koder/frister samt opplæring og re-opplæring i koding og registrering.
Det er også gitt tilbakemelding til Helsedirektoratet om at kodingen er for detaljert og
derfor blir svært tidkrevende
Sykehuset Telemark har jobbet med utvikling av et egnet dataverktøy for monitorering
og oppfølging av pakkeforløpene i psykisk helsevern og TSB. Det er lagd en
rapportering/oversiktsrapport for pakkeforløp, som er tatt i bruk. På grunn av noen
svakheter i kodingen, fungerer den ikke optimalt. Det blir arbeidet med å rette opp
svakhetene. Når dette er på plass, vil oversiktsrapporten gi reelle og oppdaterte
resultater. Tallene i besvarelsen er hentet fra intern oversiktsrapport. Det er ikke
publisert nasjonale målinger. Sykehuset Telemark har ikke nådd målet på alle de fire
områdene i pakkeforløp psykisk helsevern.
Pkt. 1 og 2
Andel pakkeforløp gjennomført basis utredning innen forløpstid var pr 20.12.19 på 70
prosent. Forløpstid for utvidet utredning var oppnådd for 41 prosent av pasientene.
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Andel evalueringer gjennomført innen forløpstid var 85 prosent og dette er over kravet
på 80 prosent. Det er utfordrende å oppnå forløpstider for utredning, og da spesielt for
utvidet utredning.
Pkt. 3 og pkt. 4 besvares samlet
Andel pakkeforløp gjennomført basis utredning innen forløpstid var for hele 2019 på 82
prosent.
Forløpstiden for utredning i psykisk helsevern voksne var i gjennomsnitt 82 prosent.
Forløpstid for utvidet utredning var oppnådd for 67 prosent av pasientene Andel
evalueringer gjennomført innen forløpstid var på 68 prosent. Sykehuset har oppnådd
gode resultater for basis utredning. Det sees som utfordrende å oppnå høy andel utvidet
utredning og evaluering.
4.2.3

Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB skal
være minst 80 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt
behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 prosent.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Punktene over besvares samlet
Målet er ikke nådd. Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i
poliklinikk for TSB var 61 prosent, mens kravet var minst 80 prosent.
Sykehuset har vanskelig med å få ut tall for andel pakkeforløp gjennomført innen
forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt behandling TSB i døgnenhet. Det arbeides
med dette.
4.2.4

Forløpskoordinatorer innen psykisk helsevern og TSB

Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk helsevern for voksne, barn og
unge og TSB skal oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter.
Det er etablert forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter innen psykisk
helsevern for voksne, barn og unge og TSB.
4.2.5

Tvangsbruk i psykisk helsevern

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling)
skal reduseres i 2019.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette årlig.]
Helseforetaket skal redusere bruk av tvangsmidler gjennom bl.a. å implementere
føringer og anbefalinger i regional rapport, jf. «Økt frivillighet - Regional plan for
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riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst».
Implementere føringer og anbefalinger i «Regional rapport om reduksjon i bruk av
tvangsmidler i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 2018».
Pkt. 1
Antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak var 77 i 2019. Det er 13 flere enn i
2018 og målet om reduksjon i antall pasienter med tvangsmiddelvedtak er ikke
oppnådd.
Årsakene til økningen i tvangsmiddelvedtak er flere. Noe skyldes økningen i
akuttinnleggelser for ungdom, som følge av at sykehuset etablerte UPS
(ungdomspsykiatrisk senter) høsten 2018. En annen er sykehusets etablering av
Avrusningsenheten med økt antall akuttinnleggelser. Enheten startet opp våren 2018 og
hadde fullt driftsår i 2019.
Pkt. 2
Sykehuset har utarbeidet en lokal handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang,
som følges av avdelingene. Denne er i tråd med anbefalinger i den regionale planen Økt
frivillighet - Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i
Helse Sør-Øst.
4.2.6

Epikrise

Minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk
helsevern for voksne og TSB.
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.]
Målet er ikke nådd. Psykisk helsevern voksne og TSB har levert 41,4 prosent av
epikrisene innen én dag etter utskrivelse. Det blir lagt opp til endring av personlige
arbeidsrutiner og seksjonsrutiner. Dette legger til rette for at ansatte i større grad skal
skrive epikrise ved avslutningskontakt.
4.3

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

4.3.1


Kvalitet og pasientsikkerhet
Forbedringsområder og innsatsteam

Helseforetaket skal styrke innsatsen med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
herunder arbeid med innsatsteam, kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med
pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Helseforetaket skal utpeke en lokal
kontaktperson som skal bidra i et regionalt innsatsteam for koordinering, felles
innsats og oppfølging.
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er et satsningsområde i Sykehuset Telemark.
Oppfølgingen av ny nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
2019–2023 er innarbeidet i Sykehuset Telemarks strategi for 2020–2022. Strategien
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løfter fram pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring som en suksessfaktor. Dette krever
betydelig innsats og vil være avgjørende for sykehusets måloppnåelse.
Sykehuset bidrar også inn i det regionale innsatsteamet (RIT) for koordinering, felles
innsats og oppfølging av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.


HMS og pasientsikkerhet

Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med
modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert
helseforetak skal være minst 60 prosent.
[Minst 60 prosent av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen
mellom helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være ForBedring. Dette publiseres
årlig.]
Undersøkelsen ForBedring 2019 viser en totalskår på sikkerhetsklima for Sykehuset
Telemark på 81 prosent mot 80 prosent i 2018. Resultatene viser at alle klinikker har
økt sine resultater fra 2018 til 2019. Andel med modent sikkerhetsklima har økt til 74
prosent, fra 69 prosent i 2018.
Det jobbes med å forbedre sykehusets sikkerhetsklima gjennom ulike tiltak. Det er fokus
på å bedre meldekulturen for både pasientskadeavvik og helse-, miljø- og
sikkerhetsavvik (HMS). Det er også fokus på avvikshåndtering både på hendelsesnivå og
systemnivå, samt kompetanseheving på å gjennomføre og lære av hendelsesanalyser på
ulike nivåer i organisasjonen.
Det er utarbeidet et strukturert verktøy for oppfølging av de ulike områdene i
ForBedring. Dette gir støtte til konkret arbeid med forbedring av sikkerhetsklimaet ute i
seksjonene.


Bruk av bredspektrede antibiotika

Helseforetak skal, som del av det langsiktige arbeidet med å redusere
sykehusinfeksjoner, prioritere å oppnå 20 prosent reduksjon i bruk av bredspektrede
antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. (Målet i 2020 er en reduksjon på
30 prosent sammenliknet med 2012 målt ved disse fem bredspektrede midlene:
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med ensymhemmer og
kinoloner).
[Datakilde skal være sykehusenes legemiddelstatistikk. Dette publiseres tertialvis.]
Det har i flere år vært et fungerende antibiotikastyringsteam på sykehuset. Teamet har
deltakelse fra klinikkene, smittevern og apoteket. Smittevern og antibiotikabruk er
regelmessig tema i legemiddelkomiteen og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.
Smittevernvisitter på de ulike fagområdene er et nyttig verktøy i arbeidet med å
redusere antibiotikabruk.
Tall per andre tertial 2019 viser et forbruk på 12,40 DDD (definerte døgndoser)/100
liggedøgn på de fem definerte gruppene av bredspektrete antibiotika. Tilsvarende tall
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for 2012 var 17,43. Det representerer en reduksjon på om lag 28 prosent. Resultater for
siste tertial 2019 kommer senere i 2020.


Legemidler

Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder
rutiner for gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse
samsvarer med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient.
STHF har jobbet mye med samstemming av legemiddellister. Dette er nedfelt i styrende
dokumenter og ved innføringen av innsatspakken «Samstemming av legemiddellister» i
Pasientsikkerhetsprogrammet («I Trygge Hender 24/7»). Sykehuset har ikke full
måloppnåelse på dette området. I tiden framover ønsker sykehuset derfor å iverksette
ytterligere tiltak for å øke samstemmingsraten. Det jobbes med en modell hvor
samstemming gjøres allerede i akuttmottak og av farmasøyt. Sykehuset vil også
forsterke rutinene for å sikre at reseptformidleren er i samsvar med en oppdatert
legemiddelliste for den enkelte pasient.


Korridorpasienter

Ingen korridorpasienter.
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.]
Sykehuset har ikke oppnådd målsettingen om ingen korridorpasienter. STHF har hatt
flere korridorpasienter i 2019 enn i 2018. Sykehuset har hatt en utfordrende situasjon
med mange utskrivningsklare pasienter. Det ligger ikke an til en rask løsning, men
sykehuset har en konstruktiv dialog med kommunene.
Sykehuset har klart å utnytte kapasiteten i avklaringsenheten i akuttmottaket i større
grad enn før, og slik det er ønsket. I perioder med mange innleggelser er det innført
daglige fellesmøter mellom ansvarlige på ulike sengeposter for å sikre best mulig
pasientflyt og utnyttelse av samlet sengekapasitet.
Sykehuset har under planlegging et prosjekt hvor man søker å utnytte den totale
sengekapasiteten på best mulig måte.


Pasientsikkerhetsprogrammet

Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet,
implementere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer.
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).
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Uønskede hendelser

Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT,
skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017.
[Datakilde er GTT-undersøkelsene – Helsedirektoratet. Dette publiseres årlig.]
Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra
2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen.
Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og
lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere:
 minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke
faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder.
 minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak
som har bedre måloppnåelse.
Pkt. 1
Helseforetaket gjennomfører metoden GTT (Global Trigger Tool). Tall for 2019
foreligger ikke ennå, men tall for 2018 viser 9,2 prosent pasientskader målt ved GTT.
Dette er en vesentlig reduksjon fra 2017, hvor tallet var 15,8 prosent. Begge målinger er
basert på gjennomgang av 240 pasientopphold. De fleste skadene i 2018 var i den minst
alvorlige kategorien (19 av 26). Den største gruppen av skader var samlet sett
infeksjoner (urinveisinfeksjoner, postoperativ sårinfeksjon og CVK-infeksjon).
Pkt. 2
Sykehuset Telemark har over noen år økt registreringsandelen. I 2018 avsatte sykehuset
definerte ressurser og endret på oppfølgingsansvaret, som har bidratt til å øke
registreringsandelen til 79 prosent. Slik rutinene fungerer i dag, er 100 prosent
registrering i pasientregisteret innenfor rekkevidde. Det er også en målsetting å øke
kvaliteten i registreringen.
Pkt. 3
Sykehuset Telemark har identifisert:
 Ett foregangsområde der foretaket har gode resultater og stor framgang, hvilke
faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder.
 Tre forbedringsområder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og
utarbeidet en tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene, med vekt
på å lære av andre helseforetak for å bedre måloppnåelsen.
Foregangsområde:
Akuttkjedeprosjektet er et område der foretaket oppnår gode resultater og stor
framgang sammen med kommunene i Telemark. Sentrale suksessfaktorer knyttes
spesielt til prosjektets pasientfokus, stor involvering av fagmiljøene, samhandling
mellom kommunene og sykehus som likeverdige partnere, og at prosjektleder kommer
fra én av kommunene. Erfaringene skal brukes til videre utrulling, herunder utvikling av
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nye pasientflyter innen barne- og ungdomspsykiatri og rus og voksenpsykiatri, samt
utvikling av målemetoder for forbedring av resultater.
Forbedringsområder:
1. Forbedringssystem/avvikssystem med styringsdata som er tilgjengelig i sanntid,
som brukes aktivt i foretakets forbedringsarbeid.
2. Lederopplæring som sikrer bruk og forståelse av styringsdata innen ledelse og
kvalitetsforbedring. Vektlegging av brukererfaringer.
3. Systematisk oppdatering av ventetider på HelseNorge.no som sikrer at pasienter
og fastleger har korrekt beslutningsinformasjon ved valg av behandlingssted.
Sentrale tiltak for en bedre måloppnåelse er bred involvering av relevante fagmiljøer og
læring fra andre foretak som kan vise til gode resultater.


Epikrise

Minst 70 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra somatisk
helsetjeneste.
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.]
Målsettingen om at 70 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra
somatisk helsetjeneste er ikke oppnådd. I desember er 58,3 prosent av epikrisene sendt
innen én dag etter utskriving. Dette er omtrent samme nivå som for året før.
Det er igangsatt prosjekter i flere klinikker for å ferdigstille epikriser ved
utskrivingstidspunktet og dermed å øke andelen innen én dag. Det er et mål at alle
pasienter skal skrives ut med epikrise i hånden og samtidig elektronisk overføring til
fastlegen.


Fødsel og fertilitet

Helseforetaket skal rapportere hvordan nasjonal faglig retningslinje for
barselomsorgen er implementert, spesielt hvordan anbefalingen om
utreisevurdering er fulgt opp.
Helseforetaket skal ha det økonomiske ansvaret for hormonpreparater i de tilfeller
kvinner i fertil alder får tilbud om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom
kan gå utover fertiliteten.
Pkt. 1
Nasjonal retningslinje for barselomsorg er implementert på Sykehuset Telemark.
Føde/barselavdeling er godkjent som mor-barn vennlig sykehus og «de ti trinnene for
vellykket amming» er innført i avdelingen.
Det legges opp til individuell hjelp og støtte for mor/barn der amming skal være etablert
før hjemreise. Dette har medført svært få reinnleggelser med dehydrerte barn.
Barselspoliklinikken har tilbud de to første ukene etter fødsel.
Avdelingen har innført tre rutinemessige samtaler under føde/barseloppholdet:
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Den første samtalen er en overflytningsrapport på fødestuen mellom
mor/far/barn og jordmor og ansvarlig på barselavdelingen.
Deretter er det lagt opp til en velkomstsamtale på barselavdelingen der det gis
informasjon, og hvor man klargjør forventninger under barseloppholdet. Det er
etablert en egen rutine for hva slags informasjon som skal formidles i denne
samtalen. På bakgrunn av denne samtalen gjøres en kartlegging av
barselkvinnens opphold ved avdelingen.
Utreise-/barselsamtale gjøres som regel etter én til tre dager etter fødselen. Dette
er en samtale mellom kvinnen og jordmor som barnefar/medmor også kan være
med på. I denne samtalen blir det klargjort behov for oppfølging, og eventuell
støtte og hjelp som behøves etter hjemkomst. Ved behov blir det tatt kontakt med
helsestasjon, jordmor, fastlege, sosionom, rusteam, barnevern og andre instanser.

Pkt. 2
Foreløpig er det Oslo universitetssykehus som har nasjonalt ansvar for behandlingen i
de tilfeller kvinner i fertil alder får tilbud om å ta ut egg. Det kan komme endringer i
forbindelse med ny bioteknologilov, men disse vil nok ikke tre i kraft før tidligst 2020.


Organdonasjon

Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke antall
organdonorer.
Sykehuset hadde to donorpasienter i 2017 og to i 2018, men har dessverre ikke hatt
noen i 2019. Det har vært noen potensielle donorpasienter, men av ulike medisinsk sett
gode grunner har det ikke blitt donasjon. Tidligere år har sykehuset hatt mellom 0 – 2
donorpasienter per år.
Sykehuset har en donoransvarlig og det er igangsatt undervisningsrunde for andre
avdelinger/kolleger/røntgen/ sykepleiere etc. for å øke bevisstheten/sette fokus på
temaet.


Prehospitale tjenester

Sykehuset Telemark skal etablere anestesibemannet legebil i Grenlandsområdet
med det formål å bedre den akuttmedisinske beredskapen.
Sykehuset Telemark startet opp et pilotprosjekt 14. oktober. Det er gjennomført
rekruttering (internt) av anestesileger og ambulansearbeidere. Bilen er bemannet på
dag- og kveldstid sju dager i uken. Åpningstiden er planlagt med utgangspunkt i
tidsrommet på døgnet med flest akutte oppdrag. Det er gjennomført omfattende
opplæring for å gjøre fagpersonene i stand til å gjennomføre avansert medisinsk
behandling i akuttsituasjoner.
I prosjektperioden vil det legges vekt på å evaluere effektene av etableringen, både i
forhold til akuttberedskapen i Telemark og i forhold til redusert belastning på
luftambulansetjenesten.
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Brukermedvirkning

Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av
Folkehelseinstituttet, og resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette
omfatter også løpende brukererfaringsundersøkelser innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling som vil bli utviklet og implementert i løpet av
2019.
STHF har deltatt i PasOpp - Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med
døgnopphold på somatiske sykehus. Resultatene vil bli presentert i lederlinjen og jobbet
med i et forbedringsperspektiv. Utvikling fra tilsvarende undersøkelse i 2015 vil også
være viktig.
Resultatene fra nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant foresatte til barn og unge
innen psykisk helsevern (BUP) i 2017 – PasOpp-rapport 2019:119 - kom i november.
Undersøkelsen og tilhørende forbedringsarbeid ses i sammenheng med pakkeforløpene.
Det skal dokumenteres i journalene og kode at pasient/bruker har blitt tatt med på råd i
utarbeiding av utredning og behandlingsplaner, og videre blitt informert om ulike
behandlingsmåter og tilbudt samarbeidsmøter. KOR FIT brukes som feedbackverktøy.


Samarbeid med kommunehelsetjenesten

I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St.
15 (2017- 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid
med kommunene.
Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om helseforetakenes
praksis for utskrivning av pasienter, og påse at det er etablert interne systemer og
kontroller for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer og
rutiner ved utskrivning av pasienter.
Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området arbeid og helse. Det
vises til inngått avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Nav hvor helseforetakene og Nav
anbefales å inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt.
Pkt. 1:
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)
Alle samarbeidsavtalene har egne faglige arbeidsgrupper for revidering og evaluering av
avtalene.
Innsatsområdene i Leve hele livet er til dels ivaretatt gjennom samarbeidsavtalene om
forebyggingstiltak og helsefremming, samt i avtalen om samarbeid om pasienter med
behov for koordinerte tjenester. Sykehuset deltok også på lanseringskonferansen til
Leve hele livet. Det er planlagt et fagnettverk ut fra satsningsområdene i
Stortingsmelding 15. Etablering vil bli besluttet etter gjennomført behovskartlegging.
34

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 (KAD-senger, digital samhandling, psykisk
helsevern m.m.)
Kommunene er tungt inne i flere prosjekter sammen med sykehuset, slik som
akuttkjedeprosjektet, likemannsprosjektet.
Det har vært gjennomført flere fagdager for kommunene innen smittevern og redusert/
riktig bruk av antibiotika.
Pkt. 2
Det har i vært gjennomført en kartlegging av alle døgnbehandlingsenhetene innen
somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling for å se på prosessen rundt Trygg
utskrivning.
Samarbeidsavtalen om innleggelser og utskrivelser av pasienter med behov for
kommunale tjenester, og de gjensidige forventninger som ligger der, er godt kjent.
Pkt. 3
Sykehuset Telemark har siden 2012 hatt samarbeidsavtaler med ulike lokalkontor i Nav
Telemark, hvor arbeidskonsulenter fra Nav har jobbet sammen med helsepersonell på
sykehuset for et arbeidsrettet poliklinisk individrettet tiltak.
Sykehuset Telemark har hatt møter med Nav og Sykehuset i Vestfold med mål om å
inngå en forpliktende samarbeidsavtale for bedriftstiltaket i Arbeid og helse og en
videreføring av det arbeidsrettede polikliniske tiltaket i sykehuset for 2020. Avtalen er
foreløpig ikke formalisert.
Sykehuset Telemark har gjennomført ett piloteringsarbeid innen konseptet Tett på i
samarbeid med Nav. Konseptet er rettet inn mot sykehusets egne ansatte og har som
mål å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet. Forpliktende
samarbeidsavtale inngås første kvartal 2020.
Sykehuset Telemark har inngått lokale samarbeidsavtaler/tiltaksplaner med Nav med
mål om kartlegging av hvor ofte det er bruk av trepartssamarbeid i løpet av behandling
(Nav tilstede). Sykehuset er også en aktiv part sammen med Nav i
rehabiliteringssenteret Frisk Bris sammen. Nav er også med som part i
samarbeidsavtalen om forebygging og helsefremming.
4.3.2

Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i
spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og
risikostyring.
35

Styret i Sykehuset Telemark HF har hatt to styreseminarer i 2019 med tema kvalitet og
pasientsikkerhet. I seminaret 22. mai 2019 ble det fokusert på «det store bildet», hvor
langsiktige linjer, nasjonale føringer og sammenhenger mellom ulike krav, planer og
tiltak ble presentert og diskutert. Følgende dokumenter ble tatt opp:
•
•
•
•

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2017 om styrenes oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Nasjonal handlingsplan pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Ny strategiplan STHF

Del to ble gjennomført 25. september 2019. I dette seminaret var temaet systemet og
resultater ved sykehuset. Her ble virksomhetsstyringen og dens elementer med
månedsrapporter, tertialrapportering, internrevisjon, ledelsens gjennomgang (LGG) og
risikobilde tatt opp. Videre ble det regionale BUP-prosjektet og regionalt innsatsteam for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet lagt frem for styret. Til slutt ble styrets rolle for
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring diskutert.

4.3.3

Beredskap og sikkerhet

Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen
av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018.
Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og
sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018.
Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov.
Pkt. 1
Sykehuset har gjennomført evaluering fra livedelen av Trident Juncture. Rapporten er
fremlagt for beredskapsrådet for å følge opp erfaringer og læringspunkter.
Pkt. 2
Helseforetaket har gjennomført kartlegging av GNF (Grunnleggende nasjonale
funksjoner) og oversendt dette til Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF foreslår
eventuelle skjermingsverdige verdier til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) basert
på kartleggingen.
Pkt. 3
Helseforetaket har en egen sikkerhetsorganisasjon og kan motta gradert informasjon.
Andre forhold som er beskrevet i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet er ivaretatt i
beredskapsplanene ved sykehuset. Området Evne til å sikre trygg vannforsyning er
igangsatt og vil følges opp i 2020.
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4.3.4


Innkjøp
Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF

Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som følge
av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF
Bestillerfunksjon er ivaretatt av innkjøp og logistikk ved helseforetaket. Det er avholdt
månedlige møter med Sykehusinnkjøp for ivaretakelse av anskaffelsesbehov og
oppfølging. Bestillerfunksjon er ansvarlig for innmelding av behov til Sykehusinnkjøp.
Arbeidet med å ferdigstille rutiner er ikke avsluttet.


Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi

Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles
arbeidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og
realisere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse SørØst.
Helseforetaket stiller i flere arenaer for å bidra i arbeidet med felles prosesser slik som
blant annet Fellesarena, rutineforum og FIL (Forum for innkjøp og logistikk). Det er
viktig for helseforetaket å delta i disse prosessene og bidra til felles løsninger. Det ble
startet et prosjekt i 2019 for å se på intern vareflyt og bruk av avdelingspakkelogistikk.
Prosjektet ble satt på vent på grunn av kapasitetsutfordringer, men vil bli revitalisert
igjen i 2020.
4.3.5


Personell, utdanning og kompetanse
ForBedring

Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder
spesielt i forhold til arbeidsbelastning.
Undersøkelsen er gjennomført og svarprosenten var 86 prosent. Sykehuset Telemark
fikk høy score på tilfredshetsindikatorene sammenlignet med gjennomsnittet i Helse
Sør-Øst. Sykehuset har utarbeidet et eget verktøy for oppfølging av undersøkelsen.
Verktøyet benyttes av ledere for å sette opp tiltak i handlingsplanen. Verktøyet
involverer ansatte, og de skal være med å definere tiltak som krever spesiell oppfølging.
Verktøyet er med på å identifisere utfordringer knyttet til arbeidsbelastning i den
enkelte seksjon. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i flere seksjoner med høy
arbeidsbelastning.
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Bierverv

Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt
helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt
etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører
som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge
eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.»
Sykehuset Telemark krever generelt at ansatte rapporterer eventuelle bierverv. For
helsepersonell med autorisasjon eller lisens innførte foretaket i februar meldeplikt om
bierverv, hjemlet i Helsepersonelloven § 19, 2. ledd og i tråd med Oppdrag og bestilling
2019. Ansatte fikk frist til å registrere eller oppdatere sine personlige opplysninger
innen 1. mars. Det var registrert totalt 310 bierverv, fordelt på 240 ansatte. Høyest
relativ andel bierverv var blant leger (27 prosent) og ambulansearbeidere (51 prosent).


Fordeling av nye legestillinger

Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver
tid er oppdatert.
Sykehuset Telemark oppdaterer Legestillingsregistret løpende, og gjør hvert kvartal en
kontroll for å sikre at alle legestillinger ved sykehuset er registrert i registeret.
Sykehuset er opptatt av å ha et riktig antall leger i hver spesialitet ut fra pasientbehovet.


LIS

Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i
henhold til kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del
2 og 3 får gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske
kliniske ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister.
Sykehuset Telemark har iverksatt ny utdanningsordning for leger i spesialisering (LIS) i
henhold til kravene i spesialistforskriften. Alle spesialiteter har utarbeidet egne planer
for læringsmål. Planene ivaretar minimumskravene som Helsedirektoratet har anbefalt.
Planene er vedlagt søknadene om godkjenning som utdanningsinstitusjon og er sendt til
Helsedirektoratet innen fristen.


Praksisplasser

Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av praksisundervisning
for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av helseforetakenes ansvar for
praksisundervisning og opplæring.
Sykehuset Telemark har hatt følgende lærlinger/praksisplasser:
 Seks lærlinger innen helsefag. Det er ansatt en erfaren person i 20 prosent stilling
som følger opp lærlinger, og koordinerer praksis-undervisningen i helsefag
 130 LIS (lege i spesialisering) stillinger og 40 LIS1 stillinger
 416 sykepleierstudenter i praksis. Alle studenter har blitt fulgt opp av veileder
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19 ambulanselærlinger, hvorav ni var første års lærling og ti var andre års
lærling
To lærlinger i portørfaget
En lærling gartnerfaget
Seks fast ansatte tar fagbrev i faget renhold
Utdanning helsepersonell

Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i
godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme
fremtidsrettede utdanninger.
Sykehuset Telemark deltar med en representant inn i RETHOS (Nasjonale retningslinjer
for helse- og sosialfagutdanningene) -prosjektet.
Sykehuset har sammen med Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken inngått
samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å sikre og utvikle gode
utdanningsløp for helsepersonell.
4.3.6

Forskning og innovasjon

Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 prosent i 2019 sammenliknet
med 2017.
[Datakilde skal være CRIStin. Dette publiseres årlig.]
Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med mer enn fem prosent i 2019
sammenliknet med 2017.
Antall nye kliniske
Antall nye kliniske
Avvik i
behandlingsstudier registrert behandlingsstudier
registrering
i CRIStin
registrert i intern oversikt
2017
3
31
28
2019
17*
37
20
* Tre av studiene utgår fra Sykehuset Telemark, mens i de øvrige 14 studiene er
sykehuset deltakende senter
Det bemerkes at tallene fra CRIStin er usikre, da det er utfordringer med
innrapporteringen. Henholdsvis 20 av studiene i 2017 og 28 av studiene i 2019 er ikke
innrapportert i CRIStin. Siden rapporteringen ikke utgår fra Sykehuset Telemark, har det
ikke vært mulig for sykehuset å rette dette opp.
4.3.7


IKT-utvikling og digitalisering
Regionale IKT-prosjekter

Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i
Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT39

løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende aktiviteter
til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser.
Sykehuset Telemark benytter alltid regional prosjektmodell til styring og gjennomføring
av prosjekter. Dette gjelder både regionale mottaksprosjekter og lokale prosjekter.
Sykehuset har vært en pådriver med hensyn til å etablere CAPPM/Clarity som
porteføljestyringsverktøy i regionen. Dette bidrar til å gi Helse Sør-Øst RHF,
Sykehuspartner og øvrige helseforetak en alltid oppdatert oversikt over IKT-prosjektene
ved helseforetaket.
Sykehuset forholder seg lojalt til regionale beslutninger når det gjelder oppstart og
gjennomføring av prosjekter, programmer og anskaffelser.


Dataansvar og informasjonssikkerhet

Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale
prosesser og rutiner.
Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder
identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt.
Pkt. 1
Lokalt styringssystem er oppdatert i henhold til endringene fra regionalt styringssystem
for informasjonssikkerhet.
Pkt. 2
Sykehuset Telemark har implementert regionale risikoakseptkriterier.
4.3.8

Bygg og eiendom

Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik
at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1.
januar 2020 etterleves. For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig
pasientbehandling skal utfasing skje innen 1. januar 2025.
Helseforetaket har gjennomført utfasing av oljefyring i sine bygg på en slik måte
at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger er etterlevd.
4.4

Tildeling av midler og krav til aktivitet

4.4.1


Økonomiske krav og rammer
Drift og investering

Sykehuset Telemark skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte
og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset Telemark skal i 2019 basere sin
virksomhet på de tildelte midler.
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Sykehuset Telemark bruker basisbevilgningene i tråd med regionale føringer. Sykehuset
foretar en fortløpende intern prioritering av midlene til rådighet for å sikre gode
helsetjenester for pasientene. Drifts- og investeringsbudsjettet er utarbeidet i henhold
til tildelte midler og virksomheten styres godt innenfor disse rammene. Sykehusets
økonomi tillater fortsatt ikke et investeringsnivå i tråd med alle behov og akkumulert
etterslep. Derfor ble det også i år gjort stramme prioriteringer av anskaffelser og
påkostninger på bygg.


Resultat

Årsresultat 2019 for Sykehuset Telemark HF skal være på minst 30 millioner kroner.
Sykehuset har oppnådd et årsresultat på 31 millioner kroner.
Det positive budsjettavviket skyldes polikliniske inntekter, salgsinntekter fra
laboratoriet og røntgen samt lavere kostnader ved kjøp og salg av helsetjenester (lavere
kostnader for H-resepter og gjestepasienter). Disse effektene har kompensert for
svakere fremdrift av effektivitetsarbeidet enn det som var planlagt og lavere DRGaktivitet enn budsjettert i somatikken.
Aktiviteten har vært høyere enn i 2018, men noe lavere enn budsjettert. På årsbasis er
antall DRG-poeng utført i eget HF 755 poeng lavere enn budsjett.
Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette kan til en viss grad forklares med at
innsparingene i klinikkene er lavere enn budsjettert. Dette gjelder blant annet reduksjon
i fast lønn (og årsverk). Kostnader knyttet til ekstravakter, forskjøvet vakt og overtid
(EFO) er høyere enn budsjett på grunn av vakanser og sykefravær. Videre har det vært
utfordringer knyttet til dimensjonering av kapasiteten ved øyeblikkelig hjelp (ØH).
Kostnader til innleie av personell er betydelig høyere enn budsjett og skyldes særlig
vakanser og en krevende rekrutteringsutfordring i psykiatri og radiologi/patologi.
Investeringene ble budsjettert innenfor sykehusets tilgjengelige investeringsmidler.
Gjennomførte investeringer er mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at store
anskaffelser av medisinteknisk utstyr (ny lab-linje og nye MR-maskiner) har tatt lengre
tid å gjennomføre enn planlagt.


Prioriteringsregelen

Sykehuset Telemark skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i
samsvar med kravene til oppfyllelse av prioriteringsregelen fastsatt fra Helse SørØst RHF. Det samme kravet gjelder til kostnadene fordelt per tjenesteområde. Det
vises til vedlagte tabeller med budsjett 2019 som viser oversikt over innrapporterte
tall for prioriteringsregelen sammenlignet med 2018. Andre relevante tabeller for
budsjettert aktivitet er også vedlagt.
Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt innenfor alle tjenesteområdene. BUP og
VOP oppnådde ikke kravene i 2018, men viste en sterkt forbedring i år. Endringen
fremkommer spesielt innenfor VOP som har redusert sin ventetid med sju dager (-16,8
prosent).
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Sykehuset innfrir ikke prioriteringsregelen når det gjelder poliklinisk aktivitet. BUP
oppfyller polikliniske aktivitetskrav, men VOP og TSB gjør det ikke. Nedgangen i
aktivitet i psykiatrien skyldes et høyt antall vakante polikliniske terapeutstillinger og
noe nedgang i produktivitet som knyttes til ressurskrevende pasienter, samt nylig
ansatte terapeuter som vil kunne behandle flere pasienter på sikt. Rekrutteringsarbeid
pågår, og sykehuset antar at antall besatte stillinger vil øke utover våren 2020.
Prioriteringsregelen målt i kostnader per tjenesteområde er oppfylt for BUP og TSB,
men ikke innenfor VOP.
Kostnadene i somatikken økte med 6,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Dersom
prioriteringsregelen skal oppfylles må hvert av tjenesteområdene BUP, VOP og TSB ha
en større økning.
Det er færre vakante behandlerstillinger enn i 2018, og det er høy aktivitet på den
ungdomspsykiatriske sengeposten som krever økte ressurser. For VOP ble kostnadene
redusert. Det er mange ubesatte stillinger i voksenpsykiatrien og kostnadene til kjøp av
helsetjenester (FBV) er redusert sammenlignet med fjoråret. Den store veksten innenfor
TSB skyldes helårseffekten av avrusningstilbudet, som ble etablert i mars 2018.


Likviditet og investeringer

Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer
til drift og investeringer.
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for
2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse
Sør-Øst RHF.
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter
før etablering av nye investeringsforpliktelser.
Punktene over besvares samlet
Sykehuset Telemark har forholdt seg til føringene for likviditetsstyring og avtalte
rammer for likviditetsbruk. God økonomistyring er vektlagt og det vurderes at tross
stram økonomi har sykehuset lykkes med å sikre god drift og forsvarlig investeringsnivå
i løpet av året.


Overføring av likviditet – driftskreditt

Sykehuset Telemark skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av
Helse Sør-Øst RHF.
Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, slik at det bidrar til at Helse SørØst RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig
utvikling over tid.
Punktene over besvares samlet

42

Sykehuset Telemark har drevet sin virksomhet innenfor gjeldende driftskredittrammer.
Det har ikke vært nødvendig å be om midlertidig utvidelse av driftskredittrammene.


Økonomisk handlingsrom

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
Sykehuset Telemark skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi.
Sykehuset Telemark har jobbet aktivt med å forbedre driftsresultatet og å bidra positivt
til likviditetsutviklingen. Det har vært jobbet systematisk med interne forbedringer i
klinikkene og flere sykehusovergripende prosjekter er igangsatt. Prosjektarbeidet legger
opp til mer effektive arbeidsprosesser, bedre intern samarbeid og økt produktivitet. For
å sikre langsiktig bæreevne må forbedringsarbeidet fortsette.


Investerings- og utbyggingsprosjekter

Helse Sør-Øst RHF reserverer regional likviditet i 2019 med:
Inntil 17 millioner kroner i forbindelse med konseptfase utvikling somatikk ved
Sykehuset i Telemark HF, jf. styresak 055-2018.
I forbindelse med konseptfasen for utbygging i Skien skal helseforetaket avsette
nødvendige ressurser til utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og
bemanningsplanlegging samt planer for gevinstrealisering. Dette arbeidet skal
avstemmes med Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon. Videre har
helseforetaket ansvar for å sikre medvirkning fra ansatte og bruker i alt arbeidet
som omfatter investerings- og utbyggingsprosjektene.
I løpet av året er det jobbet med steg en i konseptfasen for prosjektet utbygging i Skien
(USS). Prosjektarbeidet har hatt bred involvering. Prosjektet er godt forankret internt og
har vært styrt i tråd med tidligfaseveilederen og de regionale retningslinjene.
4.4.2

Aktivitetskrav

Sykehuset Telemark skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i
samsvar med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte
kravene er tatt inn i vedlegg.
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Innrapportert aktivitet:
Aktivitet i 2019
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og
pasientadministrative legemidler) i
henhold til «sørge for»-ansvaret
Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske
konsultasjoner

Budsjett

Somatikk
46 746

VOP
7 502

BUP
9 150

TSB
1 575

Resultat

46 108

7 270

9 697

1 508

Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat

28 200
27 007
98 000
99 072
21 820
22 753
169 400
168 047

1 650
95
400
1 570
118
393
32 500
2 100
3 200
32 556
2 437
3 929
52 650 28 100 12 650
49 840 28 760 11 197

Somatikk
Antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) er 1 prosent
lavere enn budsjettert og viser en vekst på en prosent sammenlignet med året før, mens
antall pasienter har gått opp med en prosent fra fjoråret.
Nedgangen i døgnopphold er på tre prosent, men har stabilisert seg etter flere år med
større nedgang som en følge av samhandlingsreformen og overføring av aktivitet til
kommune-helsetjenesten. Resultatene viser en vridning fra døgn til dagbehandling.
Størst vekst er registrert ved dagbehandling (åtte prosent og fire prosent høyere enn
budsjettert), mens antall polikliniske konsultasjoner har økt med i overkant av en
prosent i forhold til året før.
Antall liggedøgn er viser en svak økning sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig
liggetid ved ordinære sengeposter har vært 3,6 dager, en moderat økning på seks
prosent i forhold til 2018, og skyldes større andel av ressurskrevende pasienter og en
økning i antall overliggerdøgn.
Psykiatri/TSB
Antall DRG-poeng er 1,4 prosent høyere enn budsjettert og viser en vekst på 2,4 prosent.
Det er BUP som står for hele veksten, da både VOP og TSB viser en reduksjon.
Dette gjenspeiler bildet som viser en økning i polikliniske konsultasjoner i BUP med 4,8
prosent, mens VOP og TSB har en reduksjon på henholdsvis tre prosent og ni prosent.
BUP har fått rekruttert i sine vakante stillinger og i tillegg økt sin produktivitet, mens
VOP og TSB har store utfordringer i rekrutteringsarbeidet og har derfor en fallende
kurve i polikliniske konsultasjoner.
PHV/TSB rapporterer økt behandlingsvolum målt i liggedøgn og en økning i
gjennomsnitt liggetid som tilsier færre utskrevne pasienter samlet, med en vridning fra
voksenpsykiatrien til TSB som viser vekst, i hovedsak grunnet helårsdrift i 2019.
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Ungdomspsykiatrien startet opp med døgnkontinuerlig akuttfunksjon fra september
2018, noe som har medført økt antall innleggelser og liggedager. Dette er det første året
med helårsdrift i akuttfunksjon.
Det har vært ulik sesongsvingning de to siste årene. I år var aktiviteten veldig høy i
starten av året, men fallende utover høsten. I fjor viste tallene lav aktivitet på våren, men
høy aktivitet på høsten.
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DEL III:
5.

STYRETS PLANDOKUMENT

Utviklingstrender og rammebetingelser

Henviser til Sykehuset Telemarks Utviklingsplan (STHF styre 14. september 2016, sak
64-2016 og Helse Sør-Øst styre 15. desember 2016, sak 099-2016) og godkjente
delrapporter vedlagt planen (STHF styre 18. april 2018, sak 020-2018). Det henvises
også til helseforetakets budsjett for 2020 (STHF styre 18. desember 2019, sak 0702019).
6.

Strategier og planer

Henviser til Sykehuset Telemarks Utviklingsplan (STHF styre 14. desember 2016, sak
64-2016 og Helse Sør-Øst styre 15. desember 2016, sak 099-2016) og godkjente
delrapporter vedlagt planen (STHF styre 18. april 2018, sak 020-2018), Sykehuset
Telemarks strateg 2020-2022 (STHF styre 23. oktober 2019, sak 060-2019).
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