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1

FORORD

Strategien for Sykehuset Telemark skal danne grunnlag for våre prioriteringer og aktiviteter.
Strategien for Sykehuset Telemark utarbeides for perioder på tre år av gangen. Basert på våre
langsiktige mål og vår visjon har vi definert strategiske områder og suksessfaktorer for
strategiperioden. For hvert strategisk område og suksessfaktor settes egne mål.
Det blir definert konkrete delmål og tiltak hvert år.
Utarbeidelse av strategien for perioden 2020-2022 har fulgt følgende prosess:

Skien, 15. oktober 2019
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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2

BAKGRUNN

Strategien til Sykehuset Telemark er laget på bakgrunn i føringene og målene til Sykehuset Telemark
Utviklingsplan 2035 og Helse Sør-Øst Regional utviklingsplan 2035.

Strategien for 2020-2022 bygger i hovedsak på strategien fra forrige periode (2016-2019), og den
inneholder flere av de samme strategiske områdene. For å realisere utviklingsplanen kreves det
målrettet arbeid over tid.
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RAMMEVERK

«Strategipyramiden» er bygget opp på følgende måte:
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STRATEGI 2020-2022

Strategi for 2020-2022

4.1

Visjon

Pasientens helsetjeneste er målbilde for fremtidens helsetjenester.
Gjennom en likeverdig samhandling med primærhelsetjenesten kan vi sikre en trygg og god helse- og
omsorgstjeneste for hver pasient. Sammen skaper vi helhetlige pasientforløp og etablerer gode
modeller for kompetansebygging og kompetanseoverføring slik at pasienten kan ivaretas av personell
med riktig kompetanse og på rett behandlingsnivå til enhver tid.
Vi gir våre pasienter rask og riktig diagnostisering og behandling i tråd med nasjonale og
internasjonale retningslinjer og følger «beste praksis» for å avklare og imøtekomme pasientens behov.
Vårt fokus på pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring sikrer god kvalitet i
pasientbehandlingen. Vi gir pasientene en god pasientopplevelse og bygger tillit gjennom gjensidig
respekt.
Sammen skaper vi pasientens helsetjeneste.
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4.2

Mål

Sykehuset Telemark skal være et faglig sterkt sykehus hvor
pasientens helsetjeneste skapes. Vi skal utvikle et attraktivt
sykehus preget av faglig kvalitet, gode fasiliteter, effektiv
samhandling med kommunene, og en sunn økonomi.
Det legges til grunn at STHF skal gi et bredt sykehustilbud til
Telemarks befolkning. Pasientene våre skal oppleve et åpent
og tilgjengelig helsetilbud, hvor de blir møtt med respekt og
god kommunikasjon. Pasientene får opplæring og blir
involvert i egen behandling.
Vi skal møte pasientene i estetiske og rolige omgivelser.
I det å være et attraktivt sykehus legger vi at:
Pasienten velger oss
• Vi har god kvalitet i pasientbehandlingen
• Sykehuset tilbyr moderne undersøkelser og behandling
• Vi er tilgjengelige for pasientene. Pasientene kommer raskt inn og det er lett å komme i kontakt
med oss.
• Vi leverer gode pasientopplevelser
Gode fagpersoner velger oss
• Vi har god rekrutteringskraft
• Vi utvikler medarbeidere
• Sykehuset beholder gode medarbeidere
• Vi har godt arbeidsmiljø
• STHF har utviklende forskningsmiljøer
Vi har godt omdømme
• Sykehuset Telemark har en solid posisjon i lokalsamfunnet
• Vi har god relasjon med eier
• Vi har et godt forhold til samarbeidspartnere
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4.3

Suksessfaktorer

For å lykkes i å bli et attraktivt sykehus, er det noen viktige forutsetninger som må være på plass. De
identifiserte suksessfaktorene er 1. Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, 2. Ledelse og
kompetanseutvikling og 3. Optimal ressursbruk.
4.3.1

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Pasientskader er et stort samfunnsproblem og medfører store
konsekvenser for pasienter og deres pårørende. Det kan i
verste fall føre til tap av liv, og det er også samfunnsøkonomisk kostbart. Det er igangsatt nasjonal satsning på å
forebygge og redusere pasientskader. Nasjonal handlingsplan
for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til en
systematisk og koordinert innsats for å forebygge og redusere
pasientskader.
Handlingsplanen påpeker følgende utfordringsbilde:
• For mange pasientskader og uønskede hendelser
• Pasientskader er kostbart og tar tid og ressurser
• Utfordringer knyttet til kommunikasjon og overganger
• En koordinert innsats for å bedre ledelse, kultur og systemer
I Nasjonal handlingsplan er det satt nasjonale mål og tiltaksområder for å bedre kvalitet og
pasientsikkerhet. Målene er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer
for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
Sykehuset Telemark vil følge den nasjonale satsingen. For sykehuset innebærer dette konkrete tiltak
innenfor følgende områder:
1.
Ledelse og kultur
2.
Kompetanse
3.
Nasjonale satsinger
4.
Systemer og strukturer

Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
• Redusere pasientskader
• Bedre pasientsikkerhetskultur
• Etablert varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
• Redusert uønsket variasjon
• Redsert antall infeksjoner
• Økt 30-dagers overlevelse (bl.a. slag, hjerteinfarkt, hoftebrudd)
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4.3.2

Ledelse og kompetanseutvikling

Medarbeideren er Sykehuset Telemarks viktigste ressurs.
Uten kompetente, ansvarsbevisste og motiverte medarbeidere
er det vanskelig å skape pasientens helsetjeneste. For å være
attraktive overfor ansatte, og for å tiltrekke oss gode
fagpersoner fremover, må vi tilby muligheter for faglig
utvikling. Vi må ha et godt arbeidsmiljø som legger til rette for
at medarbeiderne kan bruke sine evner og ferdigheter på best
mulig måte.
God ledelse er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø.
Gjennom god ledelse kan vi sikre at vi beholder, utvikler og
rekrutterer gode fagpersoner.
Det er også en viktig lederoppgave å planlegge for effektiv drift og skape gode administrative rutiner.
Samtidig skal virksomheten tilpasse seg endringer som følge av nye krav, forventninger og bruk av ny
teknologi. God ledelse og medarbeidertilfredshet er tett knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet.
Rekruttering
For å sikre at Sykehuset Telemark har den nødvendige kompetansen både i dag og i fremtiden, er det
viktig å ha oversikt over kompetansebehovet på kort, mellomlang og lang sikt. Sykehuset vil arbeide
aktivt for å øke tilgangen på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Ryddige ansettelsesprosesser som
følger retningslinjer for rekruttering og ansettelser, har høy prioritet.
Utvikle medarbeidere
Utvikling, utdanning og opplæring av medarbeidere på alle nivåer er vesentlig for å sikre at
kompetansen er tilstrekkelig både for kapasitet og faglig utvikling. Alle medarbeidere skal ha
kompetanseplaner, og den ansattes kompetansebehov skal avklares gjennom regelmessige
medarbeidersamtaler. Det legges til rette for å skape gode læringsmiljøer og kompetanseoverføring på
arbeidsplassen til den enkelte.
Beholde medarbeidere
Det er viktig at STHF har arbeidsplaner som er forsvarlige for pasientenes sikkerhet og for å sikre et
godt og trygt arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsen og konkrete handlingsplaner som følger opp
tilbakemeldingene fra medarbeiderne vil være viktig verktøy for å videreutvikle og beholde et godt
arbeidsmiljø.
STHF skal være konkurransedyktig med riktige betingelser og velferdsgoder. Sykehuset skal etterleve
IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) og ha en aktiv livsfasepolitikk. Så langt det er mulig, skal vi finne
løsninger for å redusere ufrivillig deltid.
Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Rekrutterer, utvikler og beholder gode fagpersoner
 Styrket beslutningskvalitet og gjennomføringskraft i lederlinjen
 Styrket lederkompetansen
 Organisasjon som understøtter virksomheten
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4.3.3

Optimal ressursbruk

Det er et økende gap mellom forventninger til helsetilbudet
og det som helseforetakene i dag kan tilby innenfor de gitte
rammer. I den årlige sykehustalen i januar 2019 uttalte
Helseminister Bent Høye «Skal vi klare å innfri fremtidens
forventninger og videreutvikle pasientens helsetjeneste, vil
det kreve vilje til å tenke nytt. Men dette er ikke nok.
Endringstakten må opp».
Helsetjenesten er i endring. Oppgaver flyttes fra sykehus til
kommunehelsetjenesten, helhetlige pasientforløp utvikles
og digitale løsninger blir tatt i bruk for å effektivisere og
skape bedre tjenester.
Sykehuset Telemark må fortsette å tilpasse og effektivisere virksomheten. Dette vil kreve en
strukturert og vedvarende innsats med organisasjons- og virksomhetsutvikling også i årene fremover.
Verktøyene vil i stor grad være digitale, utvikling av gode løsninger vil kreve samarbeid og alt skal ta
utgangspunkt i pasientens behov. Dersom Sykehuset Telemark ikke lykkes i dette omstillingsarbeidet,
vil sykehuset ikke ha tilstrekkelige midler for å investere i nødvendig medisinskteknologisk utstyr,
fremtidsrettede IKT- og teknologiløsninger, vedlikehold av bygningsmasse, nybygg, m.m.
Sykehuset Telemark vil innføre nye driftsmodeller som fremmer bedre pasientflyt, bedre
ressursutnyttelse og mer rasjonell drift. Dette støtter også opp under målet i HSØs regionale
utviklingsplan og innsatsområdet «Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid».
Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Bedret kommunikasjon, pasientflyt og logistikk gjennom implementering av kliniske
logistikkløsninger med tilhørende virksomhets- og organisasjonsutvikling
 Startet innføring av gode og bærekraftige driftsmodeller (driftskonsept for bl.a. akuttmottak og
sengeposter vedtatt i konseptfase) i forbindelse med prosjekt «Utbygging somatikk Skien»
 Gjennomført forbedrings- og virksomhetsutviklingsprosjekter vedtatt i Utviklingsprogrammet
 Etablert system og rutiner for gevinstuttak og –oppfølging
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Medisinske strategiske områder

4.4

De valgte medisinske strategiske områdene er 1. Kreft, 2. Psykisk helsevern og rusbehandling, 3.
Akuttkjeden og 4. Barn og unges helse
4.4.1

Kreft

Den demografiske utviklingen i Telemark viser en relativt svak
befolkningsvekst, med en økende andel eldre i befolkningen.
Med en aldrende befolkning vil vi se en økning av kroniske
tilstander og kreftsykdommer, samt et økt oppfølgingsbehov
av pasienter som overlever alvorlig kreftsykdom eller har
senskader etter kreftbehandling.
Mye er allerede gjort for denne pasientgruppen ved Sykehuset
Telemark. I 2015 ble en egen kreftavdeling etablert for å legge
til rette for god pasientbehandling både ved å samle flere
aktører i et sterkt tverrfaglig fagmiljø og ved å dedikere de
beste sengefasilitetene ved sykehuset til de alvorlig syke
kreftpasientene. Nasjonale pakkeforløp for ulike kreftdiagnoser er implementert og måloppnåelsen
ved Sykehuset Telemark er så langt blant de beste i landet.
Det er derimot fortsatt et underforbruk av strålebehandling i Telemark og Vestfold. Dekningen for
strålebehandling ligger om lag 10 prosent under resten av landet og det er et tydelig behov for økt
tilgjengelighet av tjenesten. En av årsakene til underforbruket er at mange pasienter er for svake til å
klare lange reiser. Med gjentatte behandlinger er dette en belastning for pasienten.
Sykehuset Telemark arbeider målrettet for å etablere et fullverdig krefttilbud som skal sikre
nødvendig og pålagt allsidig kreftdiagnostikk og behandling for pasientene i Telemark. Et komplett
kreftsenter omfatter kreftavdeling, strålesenter og diagnostikk, i nært samarbeid med sykehusets
øvrige avdelinger. HSØ har vedtatt å etablere ny stråleterapienhet ved sykehuset i Skien for å dekke
stråleterapibehovet for pasientene i Telemark og Vestfold.
Ambisjonen for kreftsenteret er følgende:









STHF skal ha et fullverdig, moderne og effektivt diagnostikk- og behandlingstilbud til pasienter
med kreft og blodsykdommer.
STHF skal ha lokaliteter som gir pasientene trygghet, integritet og gode pasientopplevelser.
Pasientene i Telemark skal være trygge på at den utredning og behandling som blir gitt er
kvalitetssikret og i tråd med nasjonale og anerkjente internasjonale retningslinjer.
Koordinerte, gode og effektive pasientforløp. Dagens effektivitet på pakkeforløp skal
opprettholdes, og det skal jobbes med forbedring av overganger mellom institusjonene.
Pasienten skal oppleve seg godt ivaretatt gjennom hele pasientforløpet og ha tilgang på god
informasjon om sykdom, behandling og mulige seneffekter etter behandlingen.
Pasienten skal få informasjon om mulighet til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.
Det skal legges til rette for klinisk forskning, studier og fagutvikling som er pasientnære og
integrert i behandlingsforløpene.
Senteret vil ha ansvar for deler av utdanningen til flere spesialiteter som onkologer, hematologer,
stråleterapeuter, kreftsykepleiere m.m.
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Senteret må ha tilrettelagt rom for treveiskommunikasjon med samarbeidspartnere og regionale
sentra samt for å ivareta nødvendig undervisning.
Dette vil stille krav til både organisering og areal som legger til rette for daglig undervisning i felles
møterom, tilrettelagte rom for nettundervisning og eget mikroskopirom.
Det skal legges til rette for god samhandling med brukerorganisasjoner for å legge til rette for
behandlingssupplement som trening, ernæringsstøtte og likemann.
Det fokuseres på rask og god samhandling med førstelinjetjenestene og desentralisert behandling
der det er trygt og riktig for pasienten.

Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Sykehuset Telemark etablerer det neste strålesenteret i HSØ som skal dekke 80 prosent av
behovet for stråling til befolkningen i Telemark og Vestfold.
 Pasienter i Telemark skal ha minimum lik bruk av stråleterapi som pasienter fra Oslo
 Etablert desentralisert kreftbehandling i kommunene
 Riktig dimensjonering av diagnostisk kapasitet
 Oppfyller nasjonale krav til pakkeforløpene
 Etablert klinisk forskning i kreftavdelingen
 Økt fem års overlevelse

4.4.2

Psykisk helsevern og rusbehandling

Psykisk helsevern og rusbehandling videreføres som et
prioritert medisinsk strategisk område for perioden 20202022.
Til tross for at mye er gjort innenfor området de siste årene er
det fortsatt nødvendig med en videreutvikling av
virksomheten for å møte de fremtidige behovene til
spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og
rusbehandling. Blant annet omfatter dette behov for å styrke
brukermedvirkning i alle ledd, innføre standardiserte
pasientforløp (pakkeforløp), samt legge til rette for å
en mer smidig pasientflyt og bedre synlighet og tilgjengelighet.
Nye samarbeidsstrukturer med kommunene og primærhelsetjenesten må etableres for å understøtte
et helhetlig behandlingstilbud til pasientene, og det er særlig behov for nye tjenester innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) og en best mulig organisering av disse.
Sykehuset Telemark må bevare og utvikle robuste fagmiljøer som kan drive fagutvikling, forskning og
kontinuerlig forbedringsarbeid.
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For strategiperioden vil derfor følgende områder prioriteres:
Forsking, utdanning og kompetanse
Utdanning og kompetanseutvikling skal prioriteres for å sikre tilgang på kompetente medarbeidere.
Klinikken skal utvikle kultur og systemer for deling av kunnskap gjennom samhandling og samarbeid
internt og eksternt sammen med kommuner og utdanningsinstitusjoner.
Klinikken vil tilstrebe deltakelse i forskningsarbeid og legge til rette for dette i klinikken.
Standardiserte pasientforløp.
Innføring av pakkeforløp startet 1. januar 2019. Arbeidet pågår i tråd med nasjonale føringer.
Klinikkens mål er at pakkeforløpene er implementert i løpet av perioden, både ved at vi har etablert
tekniske systemer som sikrer fremdrift og at praksis er endret i tråd med anbefalingene.
Samhandling og nye arbeidsformer
Et helhetlig og koordinert tilbud til denne pasientgruppen forutsetter samarbeid mellom flere aktører.
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) skal sikre
en god sammenheng i overgangen fra psykisk helse for barn og unge til psykisk helse for voksne.
Pårørendeinvolvering og pasientens mulighet for aktiv deltakelse i egen behandling skal vektlegges.
Klinikken skal tilstrebe likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av bosted. Både
pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal erfare god tilgjengelighet.
Klinikken arbeider med utvikling av digitale løsninger innenfor pasientbehandling, som f.eks.
videokonsultasjoner, nettbasert behandling og elektroniske utredningsverktøy.
Tvang
Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak skal reduseres. Klinikken har utarbeidet en egen strategi og
handlingsplan for å begrense og kvalitetssikre bruken av tvang.
Dømt til behandling/ varetektssurrogati
Omfanget av behovet for døgnplasser og poliklinisk/ambulant oppfølging bør kartlegges og utredes.
Tiltak som skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester knyttet til døgnbehandling, polikliniske
tjenester og oppfølging på kommunalt nivå, bør videreutvikles og beskrives i samarbeid med
kommunen. I tillegg må kompetanse og opplæringsbehov kartlegges og kompetanseplan utarbeides i
tråd med dette.
Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Opprettholde antall forskningsprosjekt fra år til år
 Innført pakkeforløp og oppnådd måletall i tråd med nasjonale føringer
 Etablert oppfølgings- og behandlingsteam i samarbeid med kommunene for personer med
alvorlige og sammensatte lidelser som har behov for oppfølging og behandling over lengre tid.
F.eks. FACT-team, fleksible boenheter
 Redusert bruk av tvang
 Har utredet og videreutviklet behandlingstilbudet for personer som er dømt til behandling og
personer i varetektssurrogati
 Riktig bruk av psykofarmaka
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4.4.3

Akuttkjeden

STHF tar imot mer enn 2.000 pasienter hver måned med
ulike akutte tilstander. En stor majoritet er eldre pasienter,
ofte med sammensatte medisinske tilstander.
Sykehuset Telemark har som mål og skape Norges beste
akuttkjede. Dette krever dedikert innsats på flere viktige
områder:
1. Likeverdig og tillitsfull samhandling med
primærhelsetjenesten
 riktig arbeidsdeling i tråd med ny Akuttforskrift
 sømløs tjeneste der pasientene ikke merker
«overgangene» mellom leddene/aktørene i den akutte kjeden
 felles metoder og kompetanseutvikling
 relevante og aktive samhandlingsarenaer
2. Prehospital tjeneste
 responstider i tråd med nasjonale anbefalinger
 ta i bruk EPJ og nye AMK-systemer
 utvikle tjenesten i tråd med ny Ambulanseplan
3. Akuttmottak
 ivareta vedtatte kompetansekrav
 innfri vedtatte kvalitetskrav til pasientbehandling og ventetider
 følge Akuttkjedprosjektets prosedyrer
 utvikle og etablere nytt akuttmottak/traumesenter
4. Trygge behandlingstilbud på riktig behandlingssted
 klar og tydelig funksjonsfordeling mellom Notodden og Skien
 pasienter transporteres uten unødig forsinkelse til riktig behandlingssted (i og utenfor
Telemark).
 tilgjengelighet på relevante spesialister/kompetanse for trygg diagnostikk og behandling i hele
behandlingskjeden

Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Telemark har Norges beste akuttkjede
 Trygge medisinske tjenester for alle akutte tilstander for befolkningen i hele Telemark
 En helhetlig, sammenhengende akuttkjede
 Ensartet kunnskapsbasert praksis
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4.4.4

Barn og unges helse

Barn og unge er et nytt strategisk område for Sykehuset
Telemark. Området er valgt ut i fra både medisinskfaglige –
og samfunnsmessige perspektiv.
Selv om norske barn er blant de friskeste i verden, er det
viktig at ressursene brukes på de barna som trenger det mest.
Behandlingsbehovet for barn og unge omfatter alt i fra
nyfødt/nyfødt intensiv og intensivbehandling av barn og
unge, til medisinske sykdommer fra 0 til 18 år, sosialmedisin,
psykiske sykdommer og til at det blant barn og unge er store
grupper med kroniske sykdommer og funksjonshemninger.
Kompetansen og behandlingen på nyfødt intensiv er avgjørende for å kunne beholde et godt fødetilbud
i Telemark. Intensivkompetansen for barn og unge er også en viktig del av akuttkjeden, da mange barn
og unge kommer inn som øyeblikkelig hjelp-pasienter.
Blant gruppene med kroniske sykdommer og funksjonshemninger er bl.a. barn og unge med:
 Medfødte misdannelser
 Nevrologiske sykdommer
 Psykiske lidelser (må behandles i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien)
 Følgetilstander av kreft
 «Organtilstander» - f. eks. kroniske mage-tarm sykdommer, hjertesykdom, astma, diabetes,
immunologiske sykdommer
Det er behov for å øke innsatsen for disse gruppene i dialog med samarbeidspartnere.
Satsing på barn og unge er viktig. Sett i et livsløpsperspektiv kan tidlige og riktige tiltak gi barn og unge
en bedre prognose, ha forebyggende effekt og redusere fremtidig belastning på familie og samfunnet
for øvrig.
Telemark er et av fylkene med lavest befolkningsvekst i landet. I tillegg har Telemark relativt dårlig
sosialdemografi med til dels lav utdanningsgrad, høy arbeidsledighet, helseutfordringer (livsbetinget),
samt en relativt høy andel av unge som faller ut av skolen. Som en viktig samfunnsaktør har Sykehuset
Telemark et ansvar for å bidra til å motvirke dette.
For å få til et godt og helhetlig pasienttilbud til barn og unge er det viktig både med internt samarbeid i
klinikken, med øvrige klinikker og med kommunale samarbeidspartnere. Gjennom arbeidet med
Utviklingsplanen er det etablert samarbeidsavtaler, retningslinjer og samarbeidsforum mellom
spesialisthelsetjenesten for barn og unge i helseforetakene og barne- og ungdomstjenesten i
kommunene.
Barn og unge er fremtiden. En medisinsk satsing på barn og unge gir en «vitamininnsprøyting» i
Telemark og sender et viktig signal både politisk og administrativt. Det kan også bidra positivt til
attraktiviteten til sykehuset og styrke rekrutteringskraften av spesialister innen barnemedisin og
psykisk helse.
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Innen utgangen av strategiperioden 2022 skal vi ha oppnådd følgende:
 Videreutviklet intensivkompetansen
 Foregangsklinikk for overgang ungdom – voksen ved STHF og mot kommunene
 God tilgjengelighet til ABUP
 Styrket pasientens kompetanse og evne til å leve med kroniske sykdommer, samt styrket arbeidet
med kronikergrupper i klinikken og mot kommunale samarbeidspartnere

4.5

Kjerneverdier

Den neste byggesteinen i rammeverket er våre kjerneverdier
kvalitet, respekt og trygghet. Dette er verdigrunnlaget til
Sykehuset Telemark og norsk spesialisthelsetjeneste, og
verdiene beskriver hvordan ansatte ved sykehuset skal
opptre og utføre arbeidet i møte med pasienter, pårørende,
kollegaer, studenter, eiere, samarbeidspartnere og
omgivelsene forøvrig. Etterlevelse av våre kjerneverdier vil
ligge til grunn uansett hvilke strategiske mål som blir valgt og
skal prege gjennomføringen av strategien.
Ved å leve etter verdigrunnlaget vil vi oppnå et godt
arbeidsmiljø og en sterkere motivasjon i arbeidet. I møtet
med pasienter og pårørende skaper vi de gode opplevelsene og det gode omdømmet.
Gjennom ærlig og åpent samarbeid og vilje til å gjøre litt mer enn det som forventes av oss, vil
Sykehuset Telemark kunne fortsette å utforske nye muligheter og sikre at vi også i fremtiden kan gi
befolkningen i Telemark en trygg og god spesialisthelsetjeneste.
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4.6

Forutsetninger

Forutsetningene er definert som fundamentet for arbeidet
vårt og beskriver hvilke rammer virksomheten har. Blant
disse finner vi de krav og føringer som helseforetaket må
forholde seg til. Herunder er de økonomiske
rammebetingelsene, samt krav, føringer og prioriteringer
som er gitt i styrende dokumenter, og de faglige og
teknologiske forutsetningene.

4.6.1

Krav, føringer og prioriteringer i styrende dokumenter

Her finner vi rammene for vårt oppdrag som helseforetak. Disse er gitt i relevant lovverk, bl.a.:
 Årlig oppdrags- og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst
 Foretaksmøter
 Stortingsmelding 11 2015: Nasjonal Helse og sykehusplan 2016-2019
 Helse Sør-Øst: Regional utviklingsplan 2035, Utvikling av pasientbehandling i Helse Sør-Øst
 Sykehuset Telemark utviklingsplan 2030 og STHF investeringsplaner
 STHF styrevedtak
 HSØ styrevedtak 108:2008 om pasientbehandling
 Samhandlingsreformen
 ISO 14001 – Miljøstyring
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 Helseforetaksloven
 Psykisk helsevernloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og brukerrettighetsloven
 Helsepersonelloven

4.6.2

Faglige og teknologiske forutsetninger

De faglige og teknologiske forutsetningene er avgjørende for sykehusets videre utvikling.
Faglige forutsetninger
Under de faglige forutsetningene ligger parametere som
- Kvalitet og pasientsikkerhet
- Nasjonale faglige retningslinjer, andre faglige krav og anbefalinger
- Kunnskapsbasert praksis
- Kompetanse og robuste fagmiljø
- Forskning
Å kunne ta i bruk ny kunnskap på en trygg og hensiktsmessig måte er viktig for den medisinske
kvaliteten i behandlingen. Dette krever kunnskap om ny forskning, faglige retningslinjer og metoder.
Når ny kunnskap og erfaringsbasert praksis skal tas i bruk, må vi sørge for at det skjer på bakgrunn av
gode evalueringer av hva som vil være nyttig for pasientene våre. Vi skal vurdere risiko for uønskede
hendelser, behov for kompetanse og økonomiske konsekvenser.
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Teknologiske forutsetninger
Teknologi vil på mange måter være både en driver og en muliggjører for god og moderne diagnostikk
og pasientbehandling. Ikke bare er det nødvendig å legge til rette for at vi er i stand til å ta i bruk ny og
moderne teknologi, men det krever også at vi er fremtidsrettet i bruken av denne.
Organisasjonsutvikling er tett knyttet sammen med god og fornuftig bruk av IKT og medisinskteknisk
utstyr.
Fremtidsrettet bruk kan omfatte teknologiske løsninger for hjemmesykehus, hjemmeoppfølging og
brukerstyrte poliklinikker. Åpningstider bør utvides slik at dyrt utstyr og areal kan benyttes mer
optimalt. Dette kan redusere antall flaskehalser, og mer sambruk av poliklinikker på tvers av fag og
funksjoner kan føre til at pasienter får færre «stasjoner» å besøke.
Fremtidens behandlingsarenaer vil inneholde stadig mer avansert teknologi. Disse bør utformes
standardisert slik at alle fagdisipliner kan benytte areal og utstyr. Denne fleksibiliteten vil fremme en
god pasientlogistikk og god ressursforvaltning. Det vil være behov for økt samlokalisering fordi det er
krevende å bygge høyteknologiske behandlingsarenaer ved mange lokasjoner.

4.6.3

Økonomiske rammebetingelser

Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023
med framskriving til 2039, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet.
Aktivitetsnivået som planlegges er i tråd med målsettingen om reduserte ventetider og ingen
fristbrudd.
Det legges opp til årlig økonomisk overskudd på 30, 70, 80 og 80 millioner kroner i perioden 20202023 samt en ytterligere økning av driftsresultatet til 100 millioner kroner fra 2025. Et driftsresultat
på 100 millioner kroner tilsvarer 2,5 prosent av foretakets inntekter og er helt nødvendig for at
sykehuset kan investere i nytt utstyr og bygg. Denne resultatbanen er tilpasset den tentative
fremdriftsplanen for utbyggingsprosjektet (USS) og vil gjøre sykehuset bedre i stand til å håndtere
fremtidige investeringsforpliktelser.
For å oppnå den ønskede resultatutviklingen må Sykehuset Telemark fortsette
effektiviseringsprosessene de neste årene. En overordnet vurdering tilsier at virksomheten må
effektivisere driften med ca. 200 millioner kroner de neste fire årene. Det er viktig at
omstillingsarbeidet gjennomføres uten negative konsekvenser for pasientbehandlingen og
arbeidsmiljøet.
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Forventet resultatutvikling frem til 2025 og når ulike elementer i budsjettutfordringen inntreffer er
illustrert i tabellen under:

Forventet resultatutvikling ØLP
Driftsresultat / styringsfart

2019
-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30 000

30 000

70 000

80 000

80 000

80 000

30 000

SUM

Endringer rammebetingelser:
Trekk etablering avrusning - midlertidig støtte 2018
Basisbevilgninger - inntektsmodell - ØLP
Basisbevilgning - aktivitetsøkning

-31 000
-15 000
20 000

-16 000
25 000

-16 000
25 000

-16 000
25 000

-16 000
26 000

-16 000
26 000

-31 000
-95 000
147 000

Dyre medikamenter, kvalitetskrav, BHT, m.m.

-20 000

-12 000

-15 000

-10 000

-13 000

-6 000

-76 000

IKT investeringer og IKT leveranser:
Tjenestepris Sykehuspartner
Mottakskostnader regionale IKT og driftskostnader lokale IKT

-2 000
-5 000

-5 000

-1 000
-5 000

-4 000

3 000

4 000

0
-15 000

Øvrig - vedlikeholdsplan

-5 000

USS prosjekt:
Finans/avskrivning - stor investering USS
Strålesenter - etablering og drift

-2 000

-2 000

-8 000

-20 000
5 000

5 000

-30 000
2 000

-50 000
0

-60 000

-10 000

-20 000

-10 000
-30 000

-30 000
-30 000

40 000
20 000

-130 000

-

60 000
60 000

50 000
50 000

30 000
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

-

200 000
200 000

30 000
0,8 %
30 000

30 000
0,8 %
50 000

70 000
1,8 %
70 000

80 000
2,0 %
80 000

80 000
2,0 %
80 000

80 000
2,0 %
80 000

-

Omstillingskostnader / risikobuffer / utsatt effekt USS gevinster
Økt budsjettutfordring
Planlagt intern effektivisering
Merverdikrav ØLP - effektivisering USS
Forventet effekt av effektiviseringsarbeid
Driftsresultat - alternativ resultatbane
Resultatgrad
Resultatbane - forrige ØLP
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-5 000

-10 000

100 000
2,5 %
80 000

100 000
2,5 %
80 000

5

MÅL OG MÅLETALL

Suksessfaktorer
Mål
Måletall
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
• Redusere pasientskader
• Redusere «andel pasientopphold med minst én
pasientskade, alle alvorlighetsgrader», med 25 prosent fra
2017-nivå til utgangen av 2023. Dette tilsvarer en
reduksjon fra 15,8 prosent (2017) til 11,9 prosent.
Kilde: Årlig rapport om pasientskader målt med Global
Trigger Tool (GTT), utgitt av Helsedirektoratet.
• Bedre pasientsikkerhetskultur
• Øke andel enheter med modent teamarbeidsklima til minst
84 prosent innen 2023.
• Øke andel enheter med modent sikkerhetsklima til minst 81
prosent innen 2023.
• Svarprosent skal være minst 87 prosent for hver
gjennomføring.
Kilde: Den årlige medarbeiderundersøkelsen ForBedring i
spesialisthelsetjenesten
• Etablert varige strukturer for pasient- Informasjon om avvik og data i sanntid er tilgjengelig og
sikkerhet og kvalitetsforbedring
brukes aktivt i foretakets forbedringsarbeid.
• Redusert uønsket variasjon
Relevante kvalitetsindikatorer, pakkeforløp, lokale
variasjoner ref konsernrevisjonen, EY-prosjektet osv? Sees i
sammenheng med OBD 2019 kap 1.6 (Utviklingsavd)
• Redusert antall infeksjoner
 Redusere «postoperative infeksjoner etter innsetting av
totalprotese (hofte)» med 25 prosent, fra 0,6 prosent
(2017) til 0,5 prosent (2023) (Insidens)
 Redusere «postoperative infeksjoner etter utført
keisersnitt» med 25 prosent, fra 0 prosent (2017) til 0
prosent (2023) (Insidens)
 Redusere «postoperative infeksjoner etter fjerning av
galleblære (kolecystektomi)» med 25 prosent, fra 0,7
prosent (2017) til 0,5 prosent (2023) (Insidens)
 Redusere «andel pasienter som har fått
urinveisinfeksjon på sykehus» med 25 prosent, fra 0,8
prosent (2017) til 0,6 prosent (2023) (Prevalens)
Kilde: Nasjonal kvalitetsindikator – Folkehelseinstituttet
• Økt 30-dagers overlevelse
 Øke «Overlevelse 30 dager etter innleggelse for
hoftebrudd» med 2 prosent, fra 91,6 prosent (2017) til
93,4 prosent (2023).
 Øke «Overlevelse 30 dager etter innleggelse for
hjerneslag» med 3 prosent, fra 88,2 prosent (2017) til
90,8 prosent (2023).
 Øke «Overlevelse 30 dager etter innleggelse» med 3
prosent, fra 95,4 prosent (2017) til 98,3 prosent (2023).
Kilde: Nasjonal kvalitetsindikator –
Folkehelseinstituttet/Norsk pasientregister
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Mål
Ledelse og kompetanseutvikling
• Rekrutterer, utvikler og beholder
gode fagpersoner

• Styrket beslutningskvalitet og
gjennomføringskraft i lederlinjen
• Styrket lederkompetanse

• Organisasjon som understøtter
virksomheten
Optimal ressursbruk
• Bedret kommunikasjon, pasientflyt og
logistikk gjennom implementering av
kliniske logistikkløsninger med
tilhørende virksomhets- og
organisasjonsutvikling
• Startet innføring av gode og
bærekraftige driftsmodeller
(driftskonsept for bl.a. akuttmottak og
sengeposter vedtatt i konseptfase) i
forbindelse med prosjekt «Utbygging
somatikk Skien»
• Gjennomført forbedrings- og
virksomhetsutviklingsprosjekter
vedtatt i Utviklingsprogrammet
• Etablert system og rutiner for
gevinstuttak og –oppfølging

Måletall
Alle ledige stillinger skal lyses ut, rekrutteringsprosessene
skal gjennomføres på en ryddig og god måte etter
retningslinjene som til enhver tid er gjeldende
Sykehuset har fokus på å utvikle kompetanse hos egne ansatte
ved å tilby ekstern og intern undervisning, kurs og opplæring
tilpasset arbeidsområdet og behovet til den enkelte.
Sykehuset tilbyr sine ansatte konkurransedyktige vilkår for å
redusere turnover
Lederopplæring skal gi ledere nødvendig kompetanse og
trygghet til å ta de riktige beslutningene og bygge styrke til å
stå ved disse beslutningene
Prosjektet i regi av E&Y er forankret i endringsledelse som
verktøy. Prosjektet vil tilføre organisasjonen økt kompetanse i
å håndtere og implementere endringer, spesielt innenfor god
pasientlogistikk og effektive arbeidsprosesser. Prosjektet
pågår i to klinikker og involverer mange ledere på alle nivå.
Kontinuerlige prosesser for å organisere virksomhetet slik at
effektiv drift understøttes for å sikre gode pasientbehandling.
Har startet innføring av løsninger fra regionalt prosjekt

Har startet innføring av nye driftsmodeller

Har gjennomført prosjekter i hht. Utviklingsprogram
System etablert og innført. Dokumentert i
virksomhetsstyringsmodellen.
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Medisinske strategiske områder
Mål
Kreft
• Sykehuset Telemark etablerer det
neste strålesenteret i HSØ som skal
dekke 80 % av behovet for stråling til
befolkningen i Telemark og Vestfold.
• Pasienter fra Telemark skal ha
minimum lik bruk av stråleterapi som
pasienter fra Oslo
• Etablert desentralisert
kreftbehandling i kommunene
• Riktig dimensjonering av diagnostisk
kapasitet
• Oppfyller nasjonale krav til
pakkeforløpene
• Etablert klinisk forskning i
kreftavdelingen
• Økt fem års overlevelse
Psykisk helsevern og rusbehandling
• Opprettholde antall
forskningsprosjekt fra år til år
• Innført pakkforløp og oppnådd
måletall i tråd med nasjonale føringer
• Etablert oppfølgings/
behandlingsteam i samarbeid med
kommunene for personer med
alvorlige og sammensatte lidelser som
har behov for oppfølging/ behandling
over lengre tid. F.eks. FACT-team,
fleksible boenheter
• Redusert bruk av tvang
• Har utredet og videreutviklet
behandlingstilbudet for personer
dømt til behandling og personer i
varetektssurrogati
• Riktig bruk av psykofarmaka
Akuttkjede
• Telemark har Norges beste akuttkjede
• Trygge medisinske tjenester for alle
akutte tilstander for befolkningen i
hele Telemark
• En helhetlig, sammenhengende
akuttkjede
• Ensartet kunnskapsbasert praksis

Måletall
Gjennomført

45% alle nye krefttilfeller (insidensen) får stråleterapi
Gjennomført
Ingen forsinkelser i pakkeforløpene for kreft som følge av for
lav diagnostisk kapasitet
Måloppnåelse 70%
Minimum1. forskningsprosjekt per år
Årlig forbedring
Minimum tre pågående forskningsprosjekt per år
Måloppnåelse i hht nasjonale krav
Gjennomført i minimum 3 kommuner

Tvang reduseres fra dagens nivå i hht sentrale føringer
(tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk)
Planer skal etableres og praksis implementeres

Reduksjon i forhold til 2018-nivå
• Spesifikke kvalitetsmål for akuttflyter skal være innfridd
• Felles prosedyrer skal være kjent og tatt i bruk i alle ledd av
akuttkjeden
• STHF og alle 16 kommuner i Telemark skal ha
implementert samhandlingsverktøyene (akuttsekk,
følgeskjema, osv)
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Mål
Barn og unges helse
• Videreutviklet intensivkompetansen

• Foregangsklinikk for overgang
ungdom – voksen ved STHF og mot
kommunene

• God tilgjengelighet til ABUP
• Styrket pasientens kompetanse og
evne til å leve med kroniske
sykdommer, samt styrket arbeidet
med kronikergrupper i klinikken og
mot kommunale samarbeidspartnere

Måletall
• Etablert systematisert opplæring og vedlikehold av
kompetanse hos leger og sykepleiere, samt praktisk trening
på tvers av klinikker. Vil vil dokumentere økning av denne
aktiviteten fra år til år. Kompentansen dokumenteres i Gat.
• Dokumenterer deltakelse i nasjonale/regionale kurs,
hospitering andre sykehus, blant annet i henhold til
opplæringsplan for LIS. Opplæringsplan settes opp for hver
enkelt ansatt. Individuelle kompetanseplaner pr ansatt.
Følges opp av leder og den ansatte årlig.
• Etablert samarbeidsavtaler mellom avdeling for barne- og
ungdomsmedisin, akuttmottak og intensivavdeling.
• Etablert pasientkoordinator.
• Etablert retningslinjer og planer i samarbeid med
klinikkene for gode transisjoner på tvers av klinikkene
BUK/ Medisin/KPR.
Måle aktivitet i henhold til de etablerte retningslinjene i
DIPS.
• Etablert samarbeid med kommunehelsetjenesten, økt
tilgjengeligheten for fastlegene.
• Inkludere ungdomsrådet i arbeidet.
• Ventetid til ABUP under 30 dager.
• Måloppnåelse av pakkeforløp
• Etablert samarbeidsmøter med kommunene
• Utarbeidet retningslinjer for å ivareta pasienter på tvers i
klinikken, inkludert liaisonfunksjoner. Måle økt
liaisonfunksjon i klinikken i DIPS.
• Etablert kursvirksomhet for pasient, pårørende, kommune
og egne ansatte.
• Vurdert grunnlag for individuell plan for 100% av
kronikerene. Måles i DIPS
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